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Tajomní pomocníci 

Rozhovor o smrti človeka:
Jeseň pozýva prekročiť prah

Osobná nesmrteľnosť

Reportáž z púte po stopách apoštola Pavla

NA SÚŠI I MORI



pútnické miesta sveta

Traja králi nie sú ofici-
álne svätorečení, ale 
ich kult je v Cirkvi 

oddávna. Boli povolaní z po-
hanstva. Hviezda ich pri-
viedla do Betlehema, aby sa 
poklonili novonarodenému 
Kráľovi a priniesli dary: zla-
to, kadidlo a myrhu (porov. 
Mt 2, 1 – 12). Obdivujeme 
ich kráľovské symbolické 
dary, vytrvalé hľadanie, ale 
predovšetkým spoluprácu 
s pomáhajúcou Božou mi-
losťou.

Podľa podania ich ostat-
ky našla cisárovná Hele-
na, ktorá ich priviezla do 
Konštantínopola a darovala 
milánskemu biskupovi Eu-
torgiovi (343 – 355). Jeho ná-
stupca Protasius, pochovaný 
v Kostole sv. Nabora a Feli-
xa, ich uložil do sarkofágu 
v Kostole sv. Eustorgia. Keď 
Friedrich Barbarosa v roku 
1158 dobyl mesto Miláno, 
ostatky prevzal ríšsky kan-
celár a kolínsky arcibiskup 
Reinald z Dasselu, a spolu 
s ostatkami sv. Nabora a Fe-
lixa ich previezol cez Chur 
a Špýr do Kolína nad Rýnom. 
23. júla 1164 boli uložené do 
chrámového pokladu sta-
rého kolínskeho Kostola sv. 
Petra.

Relikvie spočiatku neboli 
cieľom pútnikov, ale boli po-
važované za štátne symboly. 

Traja králi boli považovaní 
za predobraz kresťanských 
pútnikov a pozemských pa-
novníkov. V rokoch 1198 až 

1206 Mikuláš z Verdunu, 
jeden z najvýznamnejších 
zlatotepcov vtedajšej doby, 
zhotovil pre tieto relikvie 

skrinku z drahocenných 
materiálov.

Skrinka má podobu bazi-
liky, kde nad dvoma schrán-
kami je umiestnená tretia. 
Na dolných pozdĺžnych stra-
nách sú v arkádach postavy 
starozákonných prorokov 
s kráľom Dávidom. Sú ne-
pochybne vlastnoručným 
dielom majstra Mikuláša, 
dokončené v roku 1181, 
a svojho bezprostredného 
predchodcu majú v emai-
lových doskách klosterne-
uburskej ambony. V hornej 
časti skrinky sú pod jedno-
duchými oblúkmi tróniaci 
apoštoli s modelmi miest, 
odkazujúce na mestá, ktoré 
založili. Pochádzajú rov-
nako z Mikulášovej dielne. 
Strešné plochy zdobili dnes 

už stratené výjavy z Apoka-
lypsy. Predná štítová strana 
predstavuje Ježiša Krista ako 
sudcu obklopeného anjelmi. 
Pod ním sú Traja králi blížia-
ci sa k Božej Matke.

Zvláštnosťou relikviára 
je, že namiesto pôvodne 
plánovaného proroka Je-
remiáša je tam zobrazený 
Otto IV., nemecký kráľ (od 
r.1198) a rímsky cisár (od r. 
1209), syn vojvodcu Henri-
cha Leva, pretože panovníci 
po korunovaní v Aachene 
prichádzali do Kolína, aby 
sa týmto relikviám poklonili. 
Na opačnej strane je Kristov 
krst ako odkaz na prvé zja-
venie Pána, ktorý sa pôvod-
ne liturgicky slávil v latin-
skom obrade v rovnaký deň 
ako sviatok Troch kráľov. 
Zadnú stranu zdobí Kristus 
s mučeníkmi Felixom a Na-
borom, pod ním prorok 
Izaiáš a reliéfy bičovania 
a ukrižovania. Tieto postavy 
a výjavy vytvoril kolínsky 
majster, ktorý sa podieľal aj 
na relikviári Karola Veľkého 
v Aachene.

Relikviárová skrinka stá-
la v pôvodnom kolínskom 
dóme pod veľkým svietni-
kom v strednej lodi západ-
ného mariánskeho chóru. 
V roku 1247 bolo rozhodnu-
té o stavbe väčšieho dómu. 
V roku 1322 bol relikviár 
po slávnostnom posvätení 
prenesený do kaplnky chóru 
za hlavným oltárom. V roku 
1864, pri príležitosti 700. 
výročia prenesení ostatkov, 
bol prenesený do poklad-
nice pod spevácku tribúnu. 
V roku 1920 boli relikvie 
opäť vyzdvihnuté a v roku 
1948 umiestnené na mramo-
rový podstavec za hlavným 
oltárom.

V roku 2005, keď sa v Ko-
líne konal XX. svetový deň 
mládeže, sa témou stretnutia 
stali slová mudrcov z výcho-
du: „Prišli sme sa mu poklo-
niť“ (Mt 2, 2). Počas tohto 
stretnutia bol nielen dóm, 
ale aj ostatky Troch kráľov 
stredobodom pozornosti.

František Dancák

Kolín nad Rýnom, bývalá rímska osada 
Colonia Aggripina, z ktorej vyrástlo naj-
väčšie nemecké mesto v Porýnsku, kde žije 
približne milión obyvateľov. Napriek tomu, 
že je moderným mestom, zachoval sa tu 
celý rad historických pamiatok, z ktorých 
je svetoznámy najmä kolínsky gotický 
dóm, v ktorom sa uchovávajú ostatky 
Troch kráľov.

KOLÍN NAD RÝNOM
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Možno s i  sp omínate  na 
svoje detstvo alebo máte 
v čerstvej pamäti čas, keď 

ste svojim deťom či vnúčatám 
rozprávali rozprávky, alebo – čo je 
dnes asi častejšie – sledovali s nimi 
rozprávku na televíznej obrazovke. 
Práve v týchto príbehoch sa často 
spomínajú tajomní pomocníci, 
ktorí pomáhajú tým dobrým, keď 
už nevedia, ako ďalej. Snáď najzná-
mejšími sú holuby z českého filmu 
Tri oriešky pre Popolušku, ktorý 
nechýba ani jeden rok vo vianočnej 
ponuke televíznych staníc.

Niekedy by sme chceli mať aj 
v reálnom živote podobných po-
mocníkov.

Veď ktorá zo žien by neuvítala, 
keby niekto umyl riad, keď sa jej už 
podlamujú od únavy kolená alebo 
kto by sa na chvíľu venoval deťom, 
aby si mohla oddýchnuť?

A to platí v dnešnej dobe aj pre 
mužov. Riad nik tajomný neumyje 
ani deti nebudú ticho, aby ste si od-
dýchli, ale budú sa dožadovať vašej 
pozornosti.

A predsa, existujú pomocníci, 
o ktorých vieme, a predsa je nám 
zaťažko v nich veriť, lebo v dnešnej 
dobe skepsy všetko pripisujeme 
náhode a ich pomoc je skrytá našim 
očiam rovnako ako výsledok ich 
trápenia.

Anjeli.
Bytosti, ktoré si v svojej obra-

zotvornosti predstavujeme ako 
krásnych mladých mužov s dlhými 
zlatými vlasmi a veľkými holubími 
krídlami alebo ako deti s veľkými 
očami na krásnej tvári, s kučeravý-
mi vláskami a malými krídelkami. 
Akoby sme chceli vyjadriť krásu 
tých bytostí, ich nežnosť i nevin-
nosť, no zároveň aj krehkosť, a tým 
aj slabosť. Stali sa pre nás tým, 
čím sú pre deti víly a škriatkovia. 
Bytosťami z bájí a rozprávok, z ríše 
fantázie a snov.

A predsa existujú, predsa sú živí 
a sú okolo nás. Bez nich by sme 
neraz nedokázali ísť po tej správnej 
ceste a zablúdili. Ich moc však nie 
je iba v prinášaní Božieho slova do 
našich životov, ako o tom čítame 
v evanjeliách, kde sú poslami zves-
tujúcimi ľuďom Božie slovo, jeho 
vôľu. Siaha omnoho ďalej. Dokážu 

porážať veľké ríše, o čom by vedel 
hovoriť Egypt. Alebo chrániť ľud 
unikajúci z poroby otroctva mocou, 
ktorú ani po troch tisíckach rokov 
nedokážeme napodobniť. To si ešte 
aj dnes každý Pesach pripomínajú 
Židia. Vďaka nim prežil izraelský 
národ neprežiteľné. Vďaka nim sa 
k Abrahámovi ako svojmu praotcovi 
hlási vyše miliardy ľudí.

Pripravovali cestu pre toho, kto-
rý raz a navždy zlomil moc smrti 
a každého zla, zničil brány predpek-
lia. Oni boli prvými zvestovateľmi 
tejto radostnej noviny. Ich dielo sa 
neskončilo a aj dnes vstupujú do 
našich životov. Konajú skutky, pri 
ktorých sa naša moc končí. Stačí, ak 
v nich veríme, ak naozaj uveríme.

Uveriť v ich moc a existenciu 
znamená uveriť v Boha a jeho lásku. 
Bez nej by neboli našimi tichými 
pomocníkmi. Nie sú polobožskými 
bytosťami z antických bájí, ktoré 
podliehajú – podobne ako ich an-
tickí bohovia – ľudským slabostiam 
a túžbam. Ale predsa majú s nimi 
niečo podobné. Aj anjeli sa podoba-
jú na vyššiu bytosť, na Boha. Nesta-
rajú sa o nás a nemilujú nás preto, 
lebo im tak rozkázal, ale preto, lebo 
ho milujú a skrze túto nezištnú lás-
ku milujú aj bytosti omnoho slabšie, 
mladšie a nedokonalejšie. Lebo prá-
ve tieto bytosti si Boh zamiloval.

Hovorím o nás.
Ich láska k nám sa prejavuje mno-

horakým spôsobom. Hoci je táto 
láska rovnako nezištná ako tá Božia, 
predsa svoje naplnenie dosiahne až 
vtedy, keď sa rozmnoží rovnako ako 
úsmev. Smejeme sa na iných, aby 
sa aj oni smiali. Anjeli nás milujú, 
aby sme aj my milovali. Na začiat-
ku snáď seba, potom sa naše srdce 
zapáli láskou k iným ľuďom a snáď 
dospejeme nielen k poznaniu, že náš 
život dokáže naplniť len láska k Bo-
hu, ale aj k tejto nádhernej láske.

A práve anjeli sa z tejto našej 
lásky budú najviac tešiť, lebo nimi 
milované bytosti, tá najdokonalejšia 
– Boh i tá najúbohejšia – človek, sa 
milujú obojstrannou láskou. Láskou, 
ktorá nám otvorí nielen brány neba, 
ale aj poznanie bytostí, ktorým tento 
priestor patril omnoho skôr, než 
doň vstúpil prvý človek. 

úvodník šéfredaktora
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Apoštolát modlitby
November 2007
 Aby všetci, ktorí sa venujú výskumu 
v oblasti medicíny, a všetci, ktorí sa 
zúčastňujú na legislatívnych aktivitách, 
mali hlboký rešpekt voči ľudskému životu 
od jeho začiatku po jeho prirodzený 
koniec.
 Aby sa na Kórejskom polostrove vzmá-
hal duch zmierenia a pokoja.
 Aby sme nezabúdali na tých, ktorí nás 
predišli do večnosti, a pomáhali im mod-
litbami a dobrými skutkami vyslobodiť 
sa z očistca.

Myšlienky slávnych
  Nič na svete nie je bezvýznamné. 
(Friedrich Schiller)
 Malá chyba na začiatku sa stane veľkou 
na konci. (Giordano Bruno)
 Každý, kto odhodí zrkadlo, aby sa zme-
nil, už sa zmenil. (Seneca) 
 Milovať znamená nájsť svoje bohatstvo 
mimo seba. (Alain) 
 Pravá láska sa začína tam, kde sa už 
nečaká odmena. (A. de Saint-Exupéry)
 Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac 
dávaš, tým viac ti zostáva. (A. de Saint-
-Exupéry) 

V ďalšom čísle nájdete
  V rozhovore so Sergejom Darijom vám 
poodhalíme, kto sú to mesiánski židia. 
 Zamyslíme sa nad poslednými časmi 
a druhým príchodom Ježiša Krista na 
túto zem.
 Navštívime mariánsku svätyňu v ne-
veľkom mestečku Guadalupe, ktorá je 
jedným z najnavštevovanejších pútnic-
kých miest. 
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spravodajstvo
VATIKÁN (RV/Zenit)  Prezident Svetového židov-
ského kongresu Ronald Lauder a jeho generálny 
sekretár Michael Schneider sa poďakovali Svätému 
Otcovi za všetko, čo urobil pre Židov za ostatné de-
saťročia. Ich stretnutie vo Vatikáne bolo zamerané 
na dialóg medzi náboženstvami a prejavy antise-
mitizmu v mnohých európskych krajinách.

POĽSKO (RV) Začiatkom októbra sa v Poľsku konali 
oslavy Dňa Jána Pavla II. s tohtoročným podtitulom 
Obhajca ľudskej dôstojnosti, do ktorého sa zapojila 
celá krajina. Program vyvrcholil hlavným kon-
certom vo Varšave s názvom Dôstojnosť, pravda, 
láska.

VATIKÁN (RV) Za prítomnosti pápeža Benedikta 
XVI. bola 12. októbra slávnostne otvorená vstupná 
Bronzová brána Apoštolského paláca vo Vatikáne, 
na ktorej boli vykonané reštauračné práce. Bronzo-
vá vstupná brána sa na terajšom mieste nachádza 
od roka 1619, ale svoju úlohu plnila už v 14. storočí. 
Vo svojom základe pochádza ešte z pohanských 
rímskych čias prvej republiky pred impériom. 
Bronzová brána  váži takmer 5 ton.

VATIKÁN (RV) Svätý Otec prijal na audiencii dele-
gáciu Svetovej konferencie mennonitov. Zároveň 
vyjadril potešenie nad tým, že Katolícka cirkev 
a mennoniti po storočiach vzájomnej izolácie opäť 
začali komunikovať v ekumenickom duchu. Men-
noniti sú dobre známi svojím silným kresťanským 
svedectvom pokoja v mene evanjelia. Obe cirkvi 
tak zdôraznili, že naša práca pre pokoj je zakore-
nená v Ježišovi Kristovi, ktorý je náš pokoj!

VATIKÁN (RV/Zenit) Pápež Benedikt XVI. vyme-
noval za členov Pápežskej akadémie vied dvoch 
nositeľov Nobelovej ceny. Prvým sa stal Klaus von 
Klitzing, profesor fyziky na Inštitúte Maxa Plancka 
v Štutgarte, a druhým Yuan Tseh Lee, profesor ché-
mie a prezident akadémie v Taipei na Taiwane.

VATIKÁN (RV/Zenit)  Svätá stolica s radosťou prijala 
správu, že dvaja kňazi, ktorí boli začiatkom októbra 
unesení v Iraku, boli prepustení na slobodu. Únos-
covia, ktorí sa neprihlásili k žiadnej politickej frakcii, 
žiadali milión dolárov.

RÍM (-ml) 15. októbra sa na Pápežskom východnom 
inštitúte v Ríme konalo otvorenie akademického 
roka. Pri tejto príležitosti slávil slávnostnú svätú 
liturgiu Mons. Leonardo Sandri v bazilike Santa 
Maria Maggiore. Na bohoslužbe bol prítomný aj 
Jeho Eminencia Tomáš kardinál Špidlík. Po liturgii 
nasledovalo akademické zasadnutie, ktoré otvoril 
dekan Fakulty východných cirkevných vied otec 
Eduard Farruggia, SJ,  po ktorom nasledoval prího-
vor prvého slovenského gréckokatolíckeho rektora 
inštitútu a zároveň dekana Fakulty východného 
kanonického práva otca Cyrila Vasiľa, SJ.

VATIKÁN (TK KBS/ RV) Počet katolíkov vo svete 
predstavuje 1 114 966 000 s celkovým nárastom 
o 16 600 000 veriacich. Počet biskupov vzrástol 
o 57 a dosiahol číslo 4841. Celkový počet kňazov vo 
svete vzrástol o 520 osôb a dosiahol počet 406 411. 
Taktiež počet diecéznych alebo rehoľných semi-
naristov sa celkovo zvýšil o 1395 osôb a dosiahol 
číslo 114 439.
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Ekumenizmus rastie
(Rusko, RV)  V polovici októbra 

začal v Novosibirsku týždňovú 
návštevu Ruska predseda Pápežskej 
rady Cor Unum arcibiskup Paul 
Cordes. Cieľom jeho návštevy bolo 
zoznámenie sa s prácou organizácie 
Caritas, ktorá sa v Ruskej federácii 
teší veľkej pozornosti Pravoslávnej 
cirkvi, čoho výsledkom je plodná 
spolupráca medzi katolíkmi a or-

todoxnými bratmi. V hlavnom 
meste tejto sibírskej oblasti sa Mons. 
Cordes stretol s moskovským pat-
riarchom Alexejom II. Ako uvádza 
tlačové komuniké Vatikánu, „stret-
nutie je osobitne významné tým, že 
sa uskutočnilo rok a pol odvtedy, 
čo vyšla prvá encyklika Benedikta 
XVI. Deus caritas est.“

Výročie Emila Kubeka
(Maďarsko, -fd) 6. októbra 2007 

sa v Homrogde uskutočnilo sym-
pózium pri príležitosti 150. výročia 
narodenia o. Emila Kubeka (1857 
– 1940), gréckokatolíckeho  kňaza, 
jazykovedca a prvého rusínskeho 
románopisca na Prjaševščine. Po 
zádušnej svätej liturgii za o. Emila 
Kubeka nasledovalo zasadnutie 
v sále obecného úradu, ktoré otvo-

ril miestny starosta obce spolu so 
starostom obce Snakov z bardejov-
ského okresu. Prednášku o živote 
a diele tohto kňaza predniesol o. 
PaedDr. F. Dancák a svojimi prí-
spevkami sympózium obohatili 
Dr. T. Ujacki z Miškolca, Mgr. G. 
Beskyd z Prešova a prof. T. Popovič 
z Budapešti.

Patriarchovia vyzývajú k pokoju
(Libanon, RV/CNS) Katolícki 

patriarchovia na Blízkom východe 
upozorňujú, že vzrastajúca emig-
rácia následkom napätia v oblasti 
Iraku a Libanonu ohrozuje spolu-
nažívanie moslimov a kresťanov. 
Patriarchovia maronitskej, koptskej, 
melchitskej, sýrskej, arménskej 

a chaldejskej cirkvi a latinský pat-
riarcha Jeruzalema napísali list 
kráľom a prezidentom arabského 
sveta, v ktorom ich vyzývajú, aby 
sa usilovali o pokoj vo Svätej zemi, 
ktorý je kľúčom k stabilite krajín 
a mohol by vyriešiť emigračné 
problémy.

Rád templárov
(Vatikán, TK KBS/ Il Giornale) 

Tajný Vatikánsky archív predstavil 
verejnosti 700-ročný pergamen, 
v ktorom sa nachádza prepis vy-
počúvania veľkého majstra Rádu 
templárov a jeho predstaviteľov pá-
pežskými vyslancami v roku 1308. 
Z obsahu textu vyplýva, že templári 
neboli heretikmi, nehlásali náuku, 

ktorá by sa nezhodovala s kato-
líckou. Vtedajší pápež Klement V. 
ich preto nikdy neodsúdil, ale iba 
rozpustil pre neporiadok v ráde. 
Tento objav tak priniesol jasný po-
hľad na vzťahy medzi Vatikánom 
a Rádom templárov, ktorý bol často 
historickými legendami nepravdivo 
skresľovaný.
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(Bratislava, TK KBS / -mb) Vláda 
Slovenskej republiky 11. októbra 2007 
schválila rozpočet na budúci rok. Podľa 
informácií najväčší balík peňazí dostane 
školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo. 
Školstvo vo svojej pôsobnosti rozdelí 
v budúcom roku 55,5 miliardy korún 
vrátane fondov EÚ. Najvyššia suma 
z celkových výdavkov rezortu – takmer 
36,3 miliardy korún smeruje do regio-
nálneho školstva.

„Návrh zákona ministerstva fi-
nancií o znížení príspevku na žiaka 
v cirkevných školách považujeme za 
diskrimináciu časti občanov SR pre 
náboženské presvedčenie, lebo sa 
rozhodli pre vzdelávanie svojich detí 
v súlade so svojím svedomím,“ hovorí 
sa vo vyhlásení Zväzu pracovníkov 
školstva a vedy (ZPŠaV). Väčšina detí, 
ktorým je poskytované vzdelanie na 
cirkevných školách, je z rodín, ktoré 

sú viacdetné a tiež zo sociálne slabších 
rodín. Sociálna situácia im nedovoľuje 
platiť školné. „Ak by sa znížil príspevok 
na žiaka v cirkevných školách, dosah 
na cirkevné školy bude likvidačný. 
Spomínané rodiny a rodičia nebudú 
schopné vykryť nedostatok finančných
prostriedkov na školách a budú nútení 
zmeniť proti svojmu presvedčeniu typ 
školy,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Vo všetkých štátoch EÚ je cirkevné 
školstvo podporované štátom, garanto-
vané sú platy učiteľov na rovnakej úrov-
ni na štátnych aj cirkevných školách. 
„Štát sa nemôže zbavovať zodpovednos-
ti za vzdelávanie všetkých občanov bez 
rozdielu, lebo školstvo je financované
z daní všetkých pracujúcich občanov 
SR. Žiadame prehodnotiť postoj a zá-
mer MF SR navrhovaného diskrimi-
načného zákona,“ dodáva predsedníčka 
ZPŠaV Mária Briganová.

KLOKOČOV (Michal Hospodár) „Máriou 
sa v byzantskom obrade všetko začína 
i všetko končí,“ povedal v úvode svojho 
príhovoru vladyka Milan Chautur, košický 
exarcha, na októbrovej Fatimskej sobote 
v Klokočove. Božskej liturgii predchád-
zala prednáška o poriadku podania 
Eucharistie chorému z 12. kapitoly Ma-
lého trebníka. V pastoračno-liturgickom 
dialógu k téme prednášky sa veriaci viac 
dozvedeli o význame prítomnosti kňaza 
pri chorom alebo nevládnom. Novinkou 
októbrovej Fatimskej soboty bolo pre-
zentovanie bulletinu Ochrankyňa Zem-
plína. Nová iniciatíva si kladie za cieľ, aby 
myšlienkové bohatstvo z jednotlivých 
Fatimských sobôt bolo zachytené pre 
veriacich aj v tlačenej forme.

DONOVALY (TK KBS/ -jk) 9. – 10. októbra 
2007 sa v priestoroch penziónu Zornička 
uskutočnilo 58. plenárne zasadnutie 
KBS. Zúčastnilo sa na ňom 18 biskupov 
a apoštolský nuncius v SR Henryk Józef 
Nowacki. Biskupi počas zasadnutia 
schválili Pastoračný plán KBS na roky 
2007 – 2013. Jeho zámerom je aktuali-
zovanie misie svätých Cyrila a Metoda 
na našom území. Biskupi sa zaoberali aj 
situáciou pri príprave metodických prí-
ručiek a pracovných listov pre katolícke 
náboženstvo a aj aktivitám Rady KBS 
pre rodinu a mládež, konkrétne prípra-
vou Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa 
uskutoční 10. – 18.novembra 2007. Jeho 
náplňou bude široké spektrum aktivít 
od duchovných po športové. Športové 
aktivity vyvrcholia v Prešove záverečným 
futbalovým turnajom o pohár predsedu 
KBS.

BRATISLAVA (TK KBS/ -ae) Desiatky 
veriacich sa v sobotu 20. októbra stretli 
v bratislavskom Katolíckom dome evan-
jelizácie Quo vadis na Medzinárodnom 
sympóziu s názvom Mojím povolaním 
je láska, ktorý bol venovaný 110. výročiu 
úmrtia patrónky misií sv. Terézie z Lisieux. 
Zároveň si tak pripomenuli aj 10. výročie 
jej vyhlásenia za učiteľku Cirkvi. Podujatie 
zorganizoval Rád bosých karmelitánov 
na Slovensku v koordinácii so Svetským 
karmelitánskym rádom a centrom Quo 
vadis.

RUŽOMBEROK (TK KBS/ -lm; -jk) Celosve-
tový kongres s názvom Rodina a médiá 
sa na budúci rok presunie na Slovensko. 
Jeho hlavným organizátorom bude 
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity
v Ružomberku (FF KU). Vyplýva to zo 
záverov prvého stretnutia˝jeho príprav-
nej komisie. Kongres sa uskutoční 5. – 7. 
septembra 2008 a bude mať charakter 
vedeckého a pastoračného stretnutia.

Znížili príspevok pre cirkevné školy

(Košice-Nad Jazerom, Mária Pe-
šeková) Prvá októbrová nedeľa bola 
mimoriadne slávnostným dňom pre 
farníkov na sídlisku Nad Jazerom v Ko-
šiciach. Pokrov Presvätej Bohorodičky 
je tu chrámovým sviatkom, navyše si 
veriaci pripomenuli malé, ale predsa 
významné výročie – desať rokov od 
založenia farnosti.

Veriaci sa doteraz schádzajú len 
v provizórnych priestoroch, pretože 
vlastný chrám im stále chýba. Odpus-
tovú bohoslužbu slávil košický exarcha 
Mons. Milan Chautur v sprievode pro-
topresbytera o. J. Miňa, archidiakona 
a dvoch bohoslovcov.

Duchovný otec P. Medviď spolu 
s kaplánom o. Baranom pozvali na sláv-
nosť kňazov, ktorí v minulosti pôsobili 
vo farnosti. Okrem kňazov východného 
obradu prijal pozvanie aj rímskokato-
lícky dekan Pavol Bugoš zo susednej 

Farnosti sv. košických mučeníkov.
Vladyka Milan Chautur v homílii 

zdôraznil nutnosť žiť podľa Písma, čo 
by malo byť pre súčasných kresťanov 
rovnako dôležité, ako to bolo v mi-
nulosti. Myšlienky košického exarchu 
boli aktuálnou výzvou pre všetkých 
účastníkov slávnosti.

Po slávnostných obradoch vladyka 
Milan ocenil dva manželské páry. 
Manželia Bardzákovci a Obrazovci do-
stali od vladyku archijerejskú listinu ako 
výraz vďaky za duchovnú a materiálnu 
starostlivosť o rozvoj farnosti.

Slávnostný deň bol spestrený ume-
leckým koncertom, na ktorom vystúpila 
harfistka Ivana Fjačanová-Boggerová
a huslistka Lucia Lovášová.

Pán zahŕňa veriacich farnosti Nad 
Jazerom veľkou láskou a milosťami, 
pretože im posiela mimoriadne bohaté 
osobnosti kňazov.

Pán je aj na sídlisku
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(Prešov, Ľubomír Petrík) V Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
sa v sobotu 13. októbra stretli bratia 
a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ, aby 
v spoločenstve s prešovským epar-
chom Jánom Babjakom, SJ, slávnostne 
inaugurovali Realitu tejto komunity 
v Prešovskej eparchii. Nová Realita 
má 200 členov a jej zodpovedným 
je gréckokatolícky kňaz o. Anton 
Pariľák, ktorý povedal, že toto spo-
ločenstvo v Prešove kladie dôraz na 
formáciu rodín. Dôležitým prvkom 
je duchovný rozhovor a poradenstvo 
spojené s modlitbou. Komunita Ján 
Krstiteľ prináša Krista do všetkých 
oblastí života, a to rôznymi spôsobmi: 
prostredníctvom duchovných cvičení, 
kurzov, veľkých evanjelizačných akcií 
a evanjelizácie na námestiach.

Vladyka Ján v homílii počas archi-
jerejskej svätej liturgie povedal: „Všetci 
sa tešíme, že sa narodilo toto nové 
spoločenstvo. Uvádzame ho do života 
v katedrále, ktorá je zasvätená práve sv. 
Jánovi Krstiteľovi. Ale aj celá Prešov-
ská eparchia je mu zasvätená. Sv. Ján 
Krstiteľ pripravoval cestu. Komunita 
sa inšpiruje týmto posledným starozá-
konným a prvým novozákonným pro-
rokom. Chce ako on pripravovať cestu 

Kristovi do ľudských sŕdc. Inšpiruje sa 
aj životom prvých kresťanov. Skláňa 
sa k slabému človekovi, lebo sa chce 
podobať Ježišovi, ktorý nás volá po 
mene, tak ako povolal mýtnika Lévi-
ho. Volá nás, aby sme vyšli zo svojho 
stereotypu a nasledovali ho“. Citoval 
aj Apoštolský lis pápeža Jána Pavla II. 
Novo millennio ineunte: „Ak chceme 
byť verní Božiemu plánu a zodpovedať 
aj veľkým očakávaniam sveta v tisíc-
ročí, ktoré sa začína, stojí pred nami 
veľká výzva: urobiť z Cirkvi dom a školu 
spoločenstva. Všetci cítime hĺbku a ak-
tuálnosť týchto slov. Verím, že aj vaše 
spoločenstvo bude veľkým prínosom 
duchovného obrodenia pre Prešovskú 
eparchiu,“ povedal vladyka.

Na slávnosti sa zúčastnil aj gene-
rálny predstavený komunity o. Alvaro 
Grammatica z Talianska, zodpovedný 
komunity z Košíc o. Milan Bednárik 
a z Banskej Bystrice Vladimír Beregi.

Koinonia Ján Krstiteľ vznikla 1. 
januára 1979 v Lorete v Taliansku. Jej 
zakladateľom je o. Ricardo Argaňaraz. 
Na Slovensku začala pôsobiť v roku 
1995.

Na konci slávnosti otcovi biskupovi 
za milé spoločenstvo poďakoval o. Al-
varo Grammatica a o. Anton Pariľák.

Prvá púť učiteľov a zamestnancov 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty

(Prešov, František Dancák) 12. 
– 13. októbra 2007 sa pod vedením 
o. Petra Tirpáka, povereného univer-
zitnou pastoráciou vysokoškolskej 
a stredoškolskej mládeže v rámci 
mesta Prešov, uskutočnila prvá púť 
učiteľov a zamestnancov Gréckoka-
tolíckej fakulty v Prešove. Ich cieľom 
bolo najvýznamnejšie poľské pútnické 
miesto Čenstochová. Prvou zástavkou 
bol Kostol Božieho milosrdenstva 
v Krakove, kde v ukrajinskej kaplnke 
odslúžili sv. liturgiu. Po prehliadke 
tohto stánku a historického jadra 
starodávneho mesta Krakov zavítali 
do Čenstochovej. Večer sa všetci zú-
častnili na pobožnosti pred zázračnou 
ikonou Božej Matky na Jasnej Hore.

Druhý deň sa začal sv. liturgiou 
v Kaplnke sv. Pavla. Po zotrvaní 
v rozjímaní, súkromných modlitbách 

a prehliadke mariánskej svätyne na-
sledovala cesta späť. Ich zástavkou 
boli Vadovice, ktoré svojou krásou 
priťahujú veľké množstvo pútnikov 
z rôznych častí sveta. Prichádzajú tu 
spoznávať miesta, na ktorých sa natr-
valo zapísala osobnosť Karola Wojtylu 
– pápeža Jána Pavla II. Vo Vadoviciach 
navštívili jeho rodný dom a baziliku, 
do ktorej sa chodil modliť.

Počas celej púte povzbudzova-
li prítomných duchovným slovom 
o. prof. P. Šturák, dekan fakulty, o. 
doc. M. Petro, o. doc. A. Slodička, o. 
P. Vansač, a predovšetkým o. P. Tirpák, 
ktorý túto púť zorganizoval.

Posilnení modlitbami, povzbudení 
duchovnými zážitkami a rozhodnutí 
v podobných aktivitách pokračovať aj 
v budúcnosti, sa vo večerných hodi-
nách vrátili domov.

Inaugurácia novej Reality Koinonie Ján Krstiteľ

Max Kašparů 
na Kňazskom dni 
Prešovskej eparchie

(Prešov, Ľubomír Petrík) Viac ako 200 
kňazov Prešovskej eparchie sa v piatok 19. 
októbra zúčastnilo na Kňazskom dni. Po 
spoločnej modlitbe tretieho času si v Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa vypočuli prednášku 
známeho českého psychiatra, psychológa, 
spisovateľa a diakona Maxa Kašparů z pas-
torálnej medicíny na tému Duševné poruchy 
a duševné choroby z hľadiska spovednej 
praxe a pastoračného vedenia. 

Popoludní sa viacerí aktívne zapojili do 
diskusie. Kňazi veľmi ocenili toto stret-
nutie, pretože im môže konkrétne pomôcť 
v pastoračnej praxi, v ktorej sa stretávajú 
s rôznymi problémami ľudského života. 
Prednášateľovi srdečne poďakoval vladyka 
Ján Babjak a zároveň vyjadril presvedčenie, 
že to nebolo prvé a posledné stretnutie 
s týmto vzácnym človekom, ale naopak, že 
budú nasledovať aj ďalšie.

Posviacka obnoveného 
chrámu v Staškovciach

(Staškovce, Ľubomír Petrík) V nedeľu 
21. októbra vladyka Ján Babjak zavítal 
do farnosti Staškovce v Stropkovskom 
protopresbyteráte, kde posvätil obnovený 
interiér Chrámu sv. veľkomučeníka De-
metra. Veriaci k chrámu pristavali malú 
sakristiu, nanovo vymaľovali interiér 
chrámu, ktorý má zároveň novú podlahu, 
dali zhotoviť aj nové okná a lavice. Pretože 
bola práve misijná nedeľa a farnosť slávila 
aj odpustovú slávnosť k sviatku svojho ne-
beského patróna sv. Demetra, otec biskup 
v homílii spojil tieto skutočnosti. Povedal, 
že nedeľné evanjeliové podobenstvo 
o rozsievačovi vynikajúco korešponduje 
s misijnou nedeľou. 

Úlohou kňazov a kresťanov vôbec je 
zasievať Božie slovo do ľudských sŕdc. 
„Najlepšou prípravou na prijatie Božie-
ho slova je Eucharistia, ktorá zúrodňuje 
pôdu ľudského srdca. Pekným príkladom 
je aj sv. Demeter, ktorý bol v podstate 
misionárom, vydával svedectvo o Ježišovi 
Kristovi. To je misia – poslanie každého 
kresťana,“ povedal Mons. Babjak a dodal, 
že chrám je miesto, odkiaľ sme stále znova 
poslaní vydávať svedectvo. 

Vladyku privítal starosta obce Štefan 
Varcholík a poďakoval mu miestny du-
chovný otec Rastislav Janičko, ktorý zá-
roveň vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa na 
obnove chrámu podieľali, a inštitúciám, 
ktoré finančne pomohli.
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s dlhoročným šéfredaktorom Katolíckych no-
vín, autorom kníh, prekladateľom, pedagógom, 
fotografom, všestranným človekom, ktorého 
spájame s médiami – Mariánom Gavendom.

Aký bol váš prvý kontakt s médiami?
Začalo sa to tým, že ma veľmi bolel zub, nemo-
hol som spať a na dúšok som prečítal životopis 
Maximiliána Kolbeho, ktorý bol apoštolom 
tlače. Tak ma to oslovilo, že som začal „vydávať“ 
živý ruženec pre babky. Potom nám otec kúpil 
– bolo to vtedy dosť vzácne – písací stroj. Bol 
som šiestak a súčasťou každého dňa bolo prísť 
zo školy a naklepať päť– šesť strán. Môj strýko 
bol zasa kníhviazač a už ako chlapca ma učil 
spôsob viazania kníh, takže to so mnou išlo 
už od detstva.

Nebolo by jednoduchšie byť „radovým“ 
kňazom?
Spočiatku som to bral ako niečo improvizované. 
No vývoj sa nejako stupňoval, kryštalizoval a ja 
sa cítim naplno kňazom v médiách. Nechcem 
porovnávať, no podobne ako Don Bosco v práci 
s mládežou.

Máte široký „repertoár“– ste kňazom, šéf-
redaktorom Katolíckych novín, autorom 
kníh... 
To je optický klam. Všetko sa vzájomne dopĺňa. 
Najviac času trávim v redakcii, na písanie mám 
obyčajne vyhradený čas doma, prekladám 
obvykle po večeroch a s komentovaním pá-
pežských omší v televízii zasa nie je príliš veľa 
práce.

Ktoré kresťanské relácie v rozhlase či tele-
vízii vás oslovujú?
Ťažko povedať, lebo to záleží od hosťa. Ak je 
dobrý hosť, je zaujímavá aj relácia. S čím som 
však nespokojný, sú Sféry dôverné, lebo táto 
relácia, podľa mňa, stratila identitu. Naopak, 
Orientácie sa mi páčia – sú dynamické, hlása-
telia sú sympatickí.

A čo printové média? Čítate okrem Katolíc-
kych novín aj iné?
Snažím sa pravidelne sledovať alternatívy 
Katolíckych novín z Európy - české, poľské, 
nemecké, rakúske, slovinské. Chodí mi dosť 
veľa farských časopisov, takže viem, čo sa deje 
vo farnostiach. Farské sú veľmi dobré a treba 
s nimi počítať. Myslím si, že Viera a život je 
z odborného hľadiska dobrý časopis. Z evan-
jelizačného je zasa kvalitný Nahlas, ktorý má 
aj dobrú grafickú úroveň.

Aká je vaša mediálna vízia? 
Chcem, aby sa kvalitne ľudsky a vo viere formo-
vaní novinári uplatnili aj v svetských médiách. 
Hovorím, že soli netreba veľa a nesmie to byť 
jedna veľká hruda, musí sa rozptýliť, a vtedy 
splní svoje poslanie.

Jana Juričková

rozhovor na 5 minút

(Davidov, Ľubomír Petrík) Gréc-
kokatolícki veriaci v obci Davidov 
vo vranovskom okrese za ostatný 
rok opravili exteriér Chrámu Na-
nebovstúpenia Pána. Nová fasáda 
zviditeľnila chrám v obci, aby bol 
pre jej obyvateľov ešte výraznejším 
znakom Božej prítomnosti v ich 
živote. Zároveň na priečelí chrámu 
Peter Vereščák zo Sečoviec napísal 
veľké ikony Ježiša Krista Učiteľa, 
blahoslaveného biskupa mučeníka 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, a blaho-
slaveného biskupa mučeníka Vasiľa 
Hopka.

V nedeľu 14. októbra prišiel do 
tejto farnosti prešovský eparcha Ján 
Babjak, SJ, aby posvätil obnovený 
exteriér chrámu, vonkajšie ikony 
a nový kríž pri vstupe do chrámu. 
Privítal ho starosta obce Pavel Ba-
čik, ktorý povedal, že mnohí veriaci 
v Davidove si ešte živo pamätajú na 
gréckokatolíckych biskupov mučení-
kov, predovšetkým na blahoslavené-
ho Vasiľa Hopka, ktorý po roku 1968 
často prichádzal do tejto obce.

Vladyka v homílii poďakoval ve-
riacim a duchovnému otcovi Petrovi 
Milenkymu za nádherné dielo, ktoré 
uskutočnili z vlastných zbierok. „Pri 
modlitbe veľkého vchodu vo svätej 
liturgii budete stále spomínaní ako 
dobrodinci tohto chrámu.“ Ďalej 
pokračoval: „V evanjeliu dnes po-
čujeme časť veľkňazskej modlitby 
Ježiša Krista: ,Ja som ťa, Otče, oslávil 
na zemi: dokončil som dielo, ktoré si 
mi dal vykonať.’ Ježiš hovorí o diele 
spásy. Každý z nás má poslanie spo-
lupodieľať sa na tomto diele. Človek 
sa však necháva strhnúť duchom tej-
to doby. Upína sa na čiastkové ciele, 
ktoré sú síce dôležité, ale nesmieme 
zabudnúť na večný cieľ“. Vladyka 
ešte veriacim povedal: „Váš chrám je 
veľmi pekný. Položme si však otázku: 

Ako je to so mnou? Lebo aj my sme 
chrámy živého Boha. Žijem v milosti 
posväcujúcej? Každá návšteva chrá-
mu nám pomáha k prijatiu spásy. 
Tu v chráme počúvame Božie slovo, 
prijímame sviatosti. Tak sa človek 
môže začať meniť“.

Otec biskup neopomenul ani ak-
tuálnu otázku: „Dnes sme svedkami 
kampane proti životu i za život. 
Kristov učeník vie, že život je Boží 
dar, ktorý Boh dáva a my sme po-
volaní ho chrániť od počatia až po 
prirodzenú smrť.“

Počas liturgie spievala aj gospelo-
vá hudobná skupina Siloe, v ktorej 
účinkujú aj mladí z Davidova. Na 
konci slávnosti otcovi biskupovi 
a veriacim poďakoval o. Peter Milen-
ky. V jeho príhovore zaznelo: „Tak 
ako od 15. októbra je povinnosť mať 
rozsvietené svetlá áut, aby vodiči lep-
šie videli a aby bolo vidieť ich autá, 
aj tento chrám teraz priam svieti. 
Nech tak svieti aj naše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli naše dobré skutky 
a oslavovali Boha.“

Obec Davidov má 840 obyvateľov, 
z ktorých väčšina sú gréckokatolíci. 
Filiálkou farskej obce je Kamenná 
Poruba.

Posviacka obnoveného 
gréckokatolíckeho 
chrámu v Davidove 

(Šumiac, Ľubomír Petrík) Pre-
šovský eparcha Ján Babjak v sobotu 
20. októbra posvätil obnovený in-
teriér gréckokatolíckeho Chrámu 
Nanebovstúpenia Pána vo farskej 
obci Šumiac. „Ak chce byť človek 
šťastný, musí pozitívne rozvíjať tri 
vzťahy – k Bohu, k blížnemu a k sebe 
samému,“ povedal vladyka. „Dnes 
často vidíme, že človek nemá záujem 
o človeka. Ale Boh nás pozýva, aby 

sme sa stali jeho živým chrámom. 
Aj tento váš obnovený chrám nás 
všetkých pozýva k obnove týchto 
troch najdôležitejších vzťahov v na-
šom živote,“ dodal Mons. Babjak. 
Veriaci pod vedením duchovného 
otca protopresbytera Jána Zavackého 
okrem iného položili v chráme novú 
podlahu s podlahovým vykurovaním 
a dali zhotoviť nové lavice. Chrám 
bol postavený v roku 1777.

Vladyka Ján Babjak navštívil Šumiac
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Táto púť bola v jednej veci odlišná 

od ostatných náboženských pútí. 
Ak sa robí púť do Svätej zeme 

alebo do niektorej z veľkých marián-
skych svätýň, či na niektoré pútnické 
miesto, zvyčajne je vopred presne 
naplánované miesto a čas na slávenie 
svätých liturgií.

V CHRÁMOCH  
AJ POD HOLÝM NEBOM

Grécko je krajina, kde má dominant-
né postavenie ortodoxná (pravoslávna) 
Cirkev a o ktorej je všeobecne známe, že 
nie je príliš naklonená katolíkom, či už 
západného, alebo východného obradu. 
Nakoľko ešte nie je dosiahnutá eucha-
ristická jednota medzi Pravoslávnou 
a Katolíckou cirkvou, nebolo možné, 
aby sme slávili liturgiu v pravosláv-
nom chráme. Je však potrebné oceniť 
odvahu, s akou otec biskup predniesol 
našu prosbu v jednom z pravoslávnych 
kláštorov, aj keď s ich negatívnou reak-
ciou sa vopred dalo rátať. Napriek týmto 
sťaženým podmienkam neupustil otec 
biskup od úmyslu, aby sme počas púte 
každý deň slávili svätú liturgiu.

Samozrejme, vyžadovalo si to veľkú 
dávku trpezlivosti aj viery. Keď Boh vidí 
našu úprimnú túžbu po stretávaní sa 

s ním, sám si pripraví miesto stretnutia. 
A skutočne. Boh sa postaral o to, že 
sme každý deň so všetkými veriacimi 
mohli sláviť liturgiu. Samozrejme, nie 
vždy sa nám podarilo nájsť chrámový 
priestor. Slávili sme liturgie na rôznych 
miestach, aj pod holým nebom. Zažili 
sme to, o čom písal pápež Ján Pavol II. 
v encyklike Cirkev žije z Eucharistie: 
„Svätú omšu som mal možnosť slúžiť 
v kaplnkách pri horských chodníkoch, 
na brehoch jazier a pobreží mora; celeb-
roval som ju na oltároch vybudovaných 
na štadiónoch, na námestiach miest.“ 
(bod 8)

Možno najzaujímavejším miestom 
na slávenie Eucharistie bola počas našej 
púte loď, ktorou sme sa plavili z Patrasu 
do Benátok. V Skutkoch apoštolov v 27. 
kapitole sa spomína, že keď sa sv. Pavol 
plavil loďou do Ríma, pravdepodobne aj 
on slávil na lodi Eucharistiu: „Keď to po-
vedal, vzal chlieb a pred očami všetkých 
vzdal Bohu vďaky, rozlomil ho a začal 
jesť. Všetci sa upokojili a prijali pokrm.“ 
(Sk 27, 35n) Verím, že nás Boh aj týmto 
slávením sv. liturgie na lodi chcel trocha 
pripodobniť svätému Pavlovi.

Okrem týchto výnimočných miest 
nám bolo umožnené sláviť dve sväté 
liturgie v chrámoch. Jedna bola v dolnej 
kaplnke rímskokatolíckeho chrámu 

v Solúne a druhá v gréckokatolíckej 
katedrále v Aténach. V nej sa nám na 
sviatok Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky prihovoril otec biskup Ján.

SPOLOČENSTVO  
NA KOLESÁCH

Keďže sme veľa času strávili cesto-
vaním, cestou v autobuse sme sa nie-
len modlili liturgické modlitby (časy, 
večiereň), ale aj kompletne prečítali tie 
listy sv. Pavla, ktoré písal kresťanským 
komunitám v mestách, ktoré sme nav-
štívili: Prvý a Druhý list Solúnčanom, 
List Filipanom, Prvý a Druhý list Ko-
rinťanom a niektoré časti zo Skutkov 
apoštolov o jeho misijných cestách po 
území Grécka. Mnohí z nás niektoré 
pasáže počuli prvýkrát. V chrámoch 
pri liturgiách sa totiž počas roka čítajú 
len úryvky, a teda ak si sami systema-
ticky nečítame Sväté písmo, niektoré 
časti textu nemáme možnosť počuť. 
So životom sv. apoštola Pavla sme sa 
oboznamovali aj prostredníctvom 
osemdielneho filmu. Premietal nám ho 
otec Martin Mojžiš počas cesty autobu-
som na pokračovanie.

METEORY

Po svätej hore Athos sú najvýznam-
nejším pravoslávnym mníšskym cen-
trom v Grécku sväté Meteory. Sú to 
kláštory vybudované na vrcholcoch 
skál, ktoré tvoria jeden z najobdivuhod-
nejších geologických fenoménov našej 
planéty. Pôvodne ich bolo 24, no mnohé 

reportáž
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z nich sú už len v ruinách. Zo sprístupnených 
sme navštívili tri. Veľký Meteor (Premenenie 
Pána) bol založený v 14. storočí sv. Atanasi-
jom Meteoritským. Návštevník monastiera 
môže obdivovať vežu, kde je balkón so sie-
ťou, ktorá v minulosti slúžila ako výťah na 
prepravu osôb, ale aj potravín; ďalej chrám 
Premenenia Pána a nádherné starobylé ná-
stenné ikony. V kláštore Varlam (Všetkých 
svätých) možno obdivovať centrálny chrám 
zasvätený Všetkým svätým a Kaplnku Troch 
svätiteľov, ktoré sú taktiež bohato zdobené 
nástennými ikonami. Posledný kláštor, ktorý 
sme navštívili, ženský monastier Rusana 
(Svätá Barbara), je štvorposchodový celok 
budov. Na prízemí sa nachádza centrálny 
chrám a kélie a na poschodiach sú hosťovské 

izby, prijímacia miestnosť, kélie a pomocné 
priestory. V polovici 16. storočia fungovala 
v monastieri tlačiareň.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v jed-
nej z najväčších ikonopiseckých dielní, kde 
sme boli aj názorne oboznámení s techno-
lógiou zlátenia ikon.

NA LODI

Plavba loďou bola pre mnohých z nás 
úplne novým zážitkom. Ako som už spo-
mínal, plavili sme sa dve noci a jeden deň. 
Loď patrila jednej z gréckych spoločností. 
Bola to polonákladná loď, pretože okrem 
ľudí sa v nej prevážalo aj veľké množstvo 
kamiónov (možno aj päťdesiat). Loď mala 
osem poschodí. V prvých dvoch boli za-
parkované kamióny a autobusy, na ďalších 
bolo vybavenie pre cestujúcich – reštau-
rácia, niekoľko barov, kasíno, internetová 
kaviareň, fitnescentrum, bazén, terasy, 
osobné kajuty a miestnosti pre cestujúcich. 

Na nás bolo vidieť, že sme v tejto doprave 
„začiatočníkmi“, pretože sme tam videli aj 
„pokročilých“. Tí, ktorí už vedeli, ako to 
pri plavbe na takejto oceánskej lodi chodí, 
boli aj patrične vybavení. Na palube pod 
holým nebom si totiž mnohí postavili stany 
a rozložili nafukovačky. Počas krásneho 
slnečného dňa mnohí využili bazén, ktorý 
bol napustený morskou vodou. Skrátka, bolo 
to jedno „plávajúce mesto“.

Spočiatku sme sa plavili popri pobreží 
Grécka, Albánska a Chorvátska. Prvú noc 
a dopoludnie prvého dňa sme sa zastavili 
v dvoch prístavoch, kde sa nalodili noví 
cestujúci. A potom už nasledovalo to, o čom 
čítame v 103. žalme: „Tu more veľké, dlhé 
a široké, v ňom sa hemžia plazy bez počtu, 

živočíchy drobné i obrovské. Po ňom sa pla-
via lode i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa 
v ňom ihral.“ Pokojná plavba do veľkej miery 
závisí od počasia a nám Boh doprial skutoč-
ne pokojné more a spokojnú plavbu.

„ZLATÁ“ RADA

Kardinál Renato Martino na V. európ-
skom kongrese pastorácie pútnikov a pút-
nických miest povedal: „Púť je miestom 
milosrdenstva.“

Ako som už spomínal, počas cesty sme čí-
tali Pavlove listy. Prvý, ktorý sme si prečítali, 
bol List Filipanom. Boli tam aj slová: „Nech 
nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale 
aj na záujmy iných.“ (2, 4) Myslím si, že táto 
„zlatá“ rada sv. Pavla nám dostatočne po-
mohla, aby sa táto púť pre nás všetkých stala 
milosťou. Na každej púti je totiž dostatok 
situácií, keď hľadáme iba vlastné záujmy. Nie 
je celkom ľahké nehľadieť iba na seba.

Peter Sabol

Pondelok  12. november

Ja som brána. Kto vojde cezo 
mňa, bude spasený, bude vchád-
zať i vychádzať a nájde pastvu. 
(Jn 10, 9)

Niet človeka, čo by netúžil po 
hojnosti. Chceme, aby sme 
prijímali veľa lásky, aby nás iní 
akceptovali, aby nám čo najviac 
rozumeli, aby sme boli tvorcami 
budúcnosti. Niekedy sa ale vo 
svete stretneš so sklamaním. 
Nie vždy ťa budú akceptovať, 
nie každý ťa bude mať rád. Je tu 
ale Boh, u ktorého sa nesklameš 
a naplní aj tie najtajnejšie túžby 
tvojho srdca. Pri ňom nájdeš 
neustále pastvu pre svoju 
dušu. Pastvu, kde je vždy dosť 
potravy a nikdy sa nevyčerpá. 
On ťa miluje, akceptuje ťa aj 
s tvojimi rozhodnutiami, počíta 
s tebou a tvoju budúcnosť 
necháva v tvojich rukách. Dáva 
ti slobodu, no túži po tebe. Ak 
chceš, aby ti pomohol, je stále 
blízko.

Utorok  13. november

On (Ježiš Kristus) nepotrebuje 
ako veľkňazi deň čo deň prinášať 
obety najprv za svoje hriechy, 
a potom za hriechy ľudu. On to 
urobil raz navždy, keď obetoval 
seba samého. (Hebr 7, 27)

Má teda ešte zmysel trpieť, keď 
Kristus priniesol raz navždy tú 
najdokonalejšiu obetu? Apoštol 
Pavol píše, že na vlastnom tele 
dopĺňa to, čo chýba Kristovmu 
utrpeniu pre jeho telo, ktorým 
je Cirkev. To neznamená, že 
Kristova obeta nebola dokona-
lá. Ale Cirkev sa skladá z mno-
hých údov a ja som jedným 
z nich. Kristus je hlava. On ako 
hlava priniesol obetu dokona-
le. Ale čo ostatné údy Cirkvi? 
Preto, aby celá Cirkev robila 
podobne ako Kristus, musí sa 
každý z nás učiť trpieť. Utrpe-
nie ťa buď zničí, alebo skrze 
správne prijatie utrpenia budeš 
oslávený. Si teda v Cirkvi aj 
v tomto smere nenahraditeľný.

na každý deň
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h.doc. MUDr. Mária Moj-
zešová, PhD., pôsobí ako 
vysokoškolský pedagóg na 
Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a na 
Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave. Vyučuje medicín-
sku a zdravotnícku etiku.

Smrť je neoddeliteľnou súčasťou 
ľudského života. Dá sa smrť človeka 
definovať?

Zomieranie človeka je proces, dej. 
Smrť je stav, ktorý je preukázateľný, 
až keď nastane. Smrť ľudského jedin-
ca znamená úplnú a nezvratnú stratu 
schopnosti autopoiesis (samozachova-
nie a samoobnoviteľnosť) organizmu, 
čiže schopnosti udržať vlastnú funkčnú 
jednotu. Detailné poznanie toho, čo 
smrť skutočne je a čo sa pri nej deje, 
prekračuje naše ľudské poznávacie 
schopnosti. S prechodom cez „prah“ 
smrti nenastáva okamžitý zánik aktivity 
všetkých buniek, ale prestáva život bytia 
ako celistvého organizmu, nastáva smrť 
osoby ako psychosomatickej jednoty. 
Boží služobník Ján Pavol II. (prihová-
rajúc sa členom Pápežskej akadémie 
vied 14. decembra 1989) zdôraznil, že 
„smrť nastáva vtedy, keď telesný princíp, 
ktorý riadi jednotu jedinca, nemôže 
ďalej vykonávať svoje funkcie nad orga-
nizmom a v organizme, ktorého prvky, 

ponechané na nich samých, sa rozkla-
dajú. Kresťanská viera – a nie iba ona 
– potvrdzuje pretrvávanie duchovného 
princípu človeka aj po smrti.“

V bežne dostupnej odbornej litera-
túre sú pomenované dve štádiá smrti 
– klinická a biologická. Aký je medzi 
nimi rozdiel?

Tieto dva pojmy neznamenajú rôzne 
úrovne smrti, ale rôzne spôsoby prijatia 
uskutočnenej smrti organizmu. Klinická 
smrť je zastavenie činnosti životne dôle-
žitých telesných orgánov – srdca a pľúc, 
pričom k definitívnemu poškodeniu
mozgu nedochádza. Z tohto štádia je 
možné resuscitáciou prostredníctvom 
moderných oživovacích prístrojov 
a prostriedkov pacienta vrátiť späť do 
života.

Biologická smrť je však nezmeniteľný 
stav definitívneho ukončenia srdcovej
činnosti, dýchania a vymiznutia elek-
trickej aktivity mozgu. Klinická smrť 
predchádza biologickej smrti človeka.

Je mozgová smrť, smrť celého moz-
gu, absolútnou smrťou človeka?

Áno, v biologickom slova zmysle je 
smrť ľudskej osoby chápaná ako defi-
nitívne ukončenie činnosti najvyššieho 
integrujúceho a koordinujúceho centra 
v ľudskom organizme – mozgu. Celková 
mozgová smrť je pravé kritérium smrti, 
pretože definitívne zastavenie činnosti
srdca a dýchacej činnosti vedie k moz-
govej smrti.

Aký je váš názor na hodnovernosť 
zážitkov ľudí, ktorí sa prebrali po svo-
jej klinickej smrti?

Zásluhou modernej medicíny pri-
búdajú ľudia, ktorí prežili klinickú 
smrť. Niektorí z nich opisujú rôzne 

rozhovor

JESEŇ POZÝVA PREKROČIŤ PRAH
Nostalgické jesenné obdobie prirodzene spájame s od-
chodom ľudí do večnosti. Všetci sa akosi viac zamýšľame 
aj nad poslednými okamihmi vlastného života. Spolu 
s MUDr. Máriou Mojzešovou sme sa porozprávali práve na 
túto tému.
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stavy a zážitky, dočítame sa o tom kde-kade. 
Publikácie tohto druhu nepatria do odbornej 
medicínskej literatúry, lebo nie je možné 
vedecky dokázať pravosť a hodnovernosť 
opisovaných zážitkov. Určite ich nemožno 
považovať za dôkaz existencie života po smrti 
človeka. Existencia života po smrti by pre 
veriaceho kresťana mala byť záležitosťou jeho 
hlbokej viery a dôvery v Božiu lásku a v jeho 
existenciu.

Čo si ako lekárka myslíte o zázračných 
vzkrieseniach? Sú medicínsky možné?

Vzkriesený bol Ježiš Kristus, ktorý vstal 
z mŕtvych. Lazar, priateľ Ježiša, bol po 4 
dňoch smrti prebratý k pozemskému životu 
samým Ježišom. Som presvedčená, že medi-
cínsky tieto veci nie sú vysvetliteľné, udialo 
sa to zásahom Boha.

Ako vnímate situáciu umelého predlžo-
vania vegetatívneho stavu ťarchavej ženy až 
do času pôrodu?

Existujú výnimočné situácie, pri ktorých 
je možné pomocou moderných oživovacích 
techník umelo udržiavať funkciu mnohých 
orgánov. Lekári poznajú klinický stav zvaný 
trvalý vegetatívny stav, apalická kóma alebo 
bdelá kóma, počas ktorého schopnosti cen-
trálnej homeostatickej regulácie organizmu 
a schopnosť integrovaným spôsobom vyko-
návať životné funkcie, vrátane autonómneho 
dýchania, zostávajú aktívne. To znamená, že 
totálna a nezvratná strata funkčnej jednot-
nosti organizmu nenastala, teda nemôžeme 
o tejto osobe povedať, že je mŕtva. Je preto 
eticky správne poskytovať takejto pacientke 
kvalitnú lekársku starostlivosť, kým dieťa v jej 
maternici dozrie do času, keď bude schopné 
s pomocou medicínskych prístrojov žiť mimo 
matkinej maternice. V súvislosti s týmto je 
známe, že vegetatívny stav nie je vždy ne-
zvratný a sú známe prípady čiastočného opä-
tovného prebratia sa k životu. Môže nastať aj 
situácia, keď je ťarchavá žena mozgovo mŕtva. 
Potom eticky správnym uvažovaním lekárov, 
podľa mojej mienky, je starať sa o ňu tak, aby 
dieťa v jej maternici takisto mohlo dozrieť do 
času, keď bude schopné existovať samostatne 
mimo materského organizmu.

V mnohých prípadoch prechodu do 
večnosti predchádzajú stavy, keď pacient 
prežíva bolesť. Myslíte si, že na Slovensku je 
bolesť predovšetkým u pacientov s onkolo-
gickými ochoreniami liečená dostatočne? 

Bolesť sa u pacientov s onkologickými (ná-
dorovými) ochoreniami vyskytuje v závislosti 
od typu nádoru a štádiu ochorenia. Je známe, 
že v počiatočnom štádiu ochorenia cíti bo-
lesti 20 –30% pacientov, v pokročilom štádiu 
ochorenia udáva bolesti 70 – 80% pacientov, 
z ktorých temer tri štvrtiny opisujú bolesti 
ako silné až veľmi silné. V 1 – 2 % pacientov 

je potrebné chorého cielene utlmiť – uspať, 
čiže voviesť do umelého spánku pri udrža-
ní činnosti základných životných orgánov. 
Žiadny pacient nemusí trpieť neutíšiteľnou 
bolesťou. Súčasná medicína dokáže bolesť 
ak nie odstrániť, tak aspoň zmierniť. Nie 
všetci lekári však vedia dostatočne kontro-
lovať bolesť u nevyliečiteľne chorých v zá-
verečnom (terminálnom) štádiu ochorenia. 
Jedným z dôvodov môže byť nedostatočná 
skúsenosť.

Na mnohých miestach sveta sa obja-
vujú hnutia podporujúce eutanáziu. Sú 
nazývané hnutiami „za právo zomrieť 
s dôstojnosťou“. V niektorých európskych 
krajinách (Holandsko, Belgicko) je násil-
né ukončovanie životov chorých lekárom 
alebo s pomocou lekára tolerované a ne-
trestané. Diskusie o „milosrdnej smrti“ 
prenikajú aj na Slovensko. Aký je váš názor 
na eutanáziu?

Môj postoj k eutanázii je odmietavý.
Dnešný vedecko-technický pokrok v le-

kárskych vedách (tak ako nikdy predtým) 
zachraňuje a predlžuje ľudské životy. To má 
však aj svoju tienistú stránku. V mnohých 
prípadoch totiž dochádza k tomu, že život 
smrteľne chorého pokračuje, ale súčasne je 
tak ním, ako aj jeho najbližšími príbuznými 
vnímaný ako obrovská záťaž, často sprevá-
dzaná utrpením a bolesťou. Myslím si, že 
predpokladom kvalitnej starostlivosti o ťažko 
chorého alebo zomierajúceho človeka je, aby 
lekári a ostatní zdravotníci neustále hľadali 
také cesty k zomierajúcemu, a nakoniec ku 
každému trpiacemu, ktoré by vylučovali 
žiadosť o predčasnú smrť. Byť zabitý v stave 
utrpenia a beznádeje rozhodne nie je „dobrá 
smrť“ (čo pôvodné grécke slovo eu-thanatos 
znamená).

Splnenie žiadosti o smrť svedčí o zlyhaní 
zdravotníckej starostlivosti. Ak ošetrujúci tím 
dokáže napĺňať potreby pacienta, ak sa stará 
oň nielen na úrovni tela, ale aj duše a ducha, 
takýto človek nevolá o pomoc, nežiada euta-
náziu, ani jeho príbuzní sa jej nedožadujú. Na 
Slovensku je eutanázia zakázaná, je považo-
vaná za trestný čin vraždy.

V rámci Katolíckej cirkvi existujú ofici-
álne dokumenty, ktoré sa vyjadrujú k týmto 
otázkam. Napr. v deklarácii Kongregácie pre 
doktrínu viery (z 5. mája 1980) pápež Ján 
Pavol II. jednoznačne odsudzuje zabíjanie, 
usmrcovanie chorých (a teda eutanáziu). 
Súčasne však triedi liečebné prostriedky 
na mimoriadne a riadne s tým, že „pri bez-
prostredne nastupujúcej smrti, ktorej sa nedá 
zabrániť dostupnou liečbou, je dovolené vo 
svedomí rozhodnúť sa odmietnuť takú lieč-
bu, ktorá vedie len k neistému a bolestnému 
predlžovaniu života.“

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Streda  14. november

Ježiš stretol Filipa a povedal 
mu: „Poď za mnou!“ Filip sa 
stretol s Natanaelom a povedal 
mu: „Našli sme toho, o ktorom 
písal Mojžiš v Zákone a Proroci, 
Ježiša, Jozefovho syna z Naza-
reta.“ (Jn 1, 43b. 45)

Aj ty si sa už stretol s Kris-
tom? Možno na duchovných 
cvičeniach, na odpustovej 
slávnosti, na svätej liturgii. 
Alebo možno včera, keď si 
robil každodenné práce, sa 
ťa dotkol Pán a ty si pocítil 
úžasný pokoj. Ak máš podob-
nú skúsenosť s Pánom, tak 
o nej hovor. Nemlč, ak si sa 
stretol s Bohom. Ani Filip si 
to nenechal pre seba, ale šiel 
a vydal svedectvo o stretnutí 
s Ježišom Natanaelovi. A ná-
sledne sa s Kristom stretol aj 
Natanael. Možno práve cez 
tvoje svedectvo niekto nájde 
vieru. A viera prichádza práve 
cez ohlasovanie a počúvanie. 
  

Štvrtok  15. november

... ak nebudete robiť pokánie, 
všetci podobne zahyniete. (Lk 
13, 3b)

Robiť pokánie znamená meniť 
sa k lepšiemu. Je úzko spojené 
s ľútosťou nad spáchanými 
hriechmi. Spolu tvoria neod-
mysliteľnú časť napredovania 
k Bohu. Medzi päť podmienok 
dobrej svätej spovede patrí aj 
predsavzatie polepšiť sa. To 
znamená konať pokánie. Že sa 
chcem meniť. Ak sa ti vo svia-
tosti zmierenia vždy opakujú 
tie isté hriechy, vtedy čosi nie 
je v poriadku.
Ako konáš pokánie, že sa 
nemeníš?
Niekedy sa uspokojíme s tým, 
že kňaz mi dá rozhrešenie. 
Lenže on ti do srdca nevidí. 
On nevidí, či chceš, alebo 
nechceš robiť pokánie. Takže 
aj keď dostaneš rozhrešenie, 
ešte vždy je tu otázka, či tu 
prišlo aj Božie odpustenie. 
Lebo „ak nebudete robiť 
pokánie, všetci podobne 
zahyniete.“

na každý deň
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Pred niekoľkými rokmi obletela 
svet filmová trilógia Matrix.
Čo je Matrix? Svet, v ktorom sú 

ľudia iba výrobcami energie pre stroje, 
ktoré ich ovládajú a dávajú im falošný 
pocit istoty, bezpečia, prosperity, slobo-
dy ... Blíži sa temné obdobie nadvlády 
strojov?

Niektorí vedci dúfajú, že technika 
by raz mohla rozhodnúť o liečbe ťažko 
chorých ľudí lepšie ako ich príbuzní. 
Ako by sa rozhodli ľudia napojení na 
prístroje, ktorí nedokážu vysloviť svoje 
želania? Chceli by ďalšiu liečbu alebo 
nie? Dokážu za nich správne rozhodnúť 
ich najbližší príbuzní? Nedokázali by pri 
odhadovaní želaní pacientov v kóme 
pomôcť počítače? Ako informoval New 
Scientist, do lúštenia týchto hlavolamov 
sa pustili americkí vedci z Národného 
inštitútu zdravia (NIH) v Bethesde.

IBA TRAJA Z DESIATICH

Keď človek stratí schopnosť rozhodo-
vať sám za seba, nastáva zložitá situácia. 
Uľahčená je iba vtedy, keď predtým 
stihol spísať svoje želania. Mnohým sa 
to však nepodarí a zodpovednosť musia 
prebrať ich príbuzní alebo lekári. Ako 
to však urobiť?

Ankety, v ktorých sa vedci pýtali 
ľudí, akú liečbu by chceli v rozličných 
hypotetických situáciách, a potom 
dávali tie isté otázky ich príbuzným, 
ukázali, že príbuzní sa trafili do želania
chorého v 68 percentách. Inými slova-

mi, iba troch z desiatich ťažko chorých 
pacientov by liečili (prípadne neliečili) 
v rozpore s ich želaním.

Tím bioetika Davida Wendlera 
z NIH skúsil inú cestu: podrobne pre-
študoval dotazníky, ktoré im poskytli 
informácie o postojoch americkej verej-
nosti k medicínskej starostlivosti. Podľa 
nich si najviac ľudí želá byť liečených aj 
vtedy, ak existuje aspoň jednopercentná 
šanca, že po zákroku dokážu rozmýšľať, 
pamätať si a komunikovať. Ak je táto 
pravdepodobnosť nižšia, považujú 
liečbu za zbytočnú.

Wendlerov tím sa bližšie pozrel aj 
na údaje z predchádzajúcich ankiet. 
Tie potvrdili, že aj potenciálni pacienti 
si želajú liečbu v prípade minimálne 
jednopercentnej šance na dobrý vý-
sledok.

JEDNOPERCENTNÉ  
PRAVIDLO

Wendler označil presnosť „jedno-
percentného pravidla“ za fascinujúcu. 
Málokto by ju totiž v takej situácii 
očakával. Podľa amerického bioetika 
mnoho príbuzných uvažuje skôr o šanci 
vyššej ako päť percent. Mohli by sa teda 
domnievať, že pacient si neželá operáciu 
a chce radšej zomrieť. Sám postihnutý 
by sa však vzhľadom na jednopercentné 
pravidlo rozhodol inak.

Wendlerov tím chce zozbierať po-
dobné údaje od ľudí rôznych etník, 
náboženských skupín a oboch pohlaví. 

Verí, že počítačový program založený 
na týchto údajoch by bol schopný 
predpovedať želania chorých s pres-
nosťou až na 90 percent. Pomohlo by 
to príbuzným, ktorí často musia niesť 
bremeno rozhodovania, či vypnúť, ale-
bo nevypnúť prístroje, ktoré držia ich 
milovanú osobu pri živote.

NEZABÚDAJTE NA TERRI

Kritici však majú iný názor. „Do-
mnievam sa, že by bolo krajne ne-
zodpovedné nechať rozhodovať stroje 
o živote a smrti,“ cituje New Scientist 
Roberta Schindlera. Jeho sestra Terri 
Schiavo bola 15 rokov pripútaná k prí-
strojom; zomrela v marci 2005, trinásť 
dní po tom, čo jej doktori na želanie 
manžela Michaela zastavili prívod ži-
vín. Medializovaný osud Terri vyvolal 
kontroverznú diskusiu nielen v USA, 
ale aj vo svete. Rozhodnutie amerického 
súdu umožniť jej smrť vtedy kritizoval 
okrem Georgea a Jeba Bushovcov aj 
bývalý pápež Ján Pavol II. 

„Ak je človek paralyzovaný, ale nezo-
miera a dokáže prijímať potravu a vodu, 
potom je našou morálnou povinnosťou 
poskytnúť mu túto možnosť bez ohľadu 
na počítač,“ obhajuje svoj vtedajší názor 
Schindler. Je presvedčený, že nemôže-
me dovoliť strojom, aby rozhodovali 
o osudoch ľudí.

AKO ĎALEJ?

Je len dobre, keď medicína a dia-
gnostika pokročia tak, že budú vedieť 
v maximálnej miere podať presné údaje 
rodine, zvlášť, keď ide o rozhodnutie 
života a smrti. Ide o takú citlivú a rých-
lo sa meniacu problematiku, že sa tu 
nedá zaujať presné stanovisko. Ak však 
existuje aj pramalá nádej na život, treba 
sa o ňu pokúsiť. Ak však človek prežíva 
iba vegetatívne a neexistuje nádej na 
jeho uzdravenie, je možno správnej-
šie to ťažšie rozhodnutie – nechať ho 
odísť. Existujú však príklady, keď takto 
„mŕtva“ žena porodila dieťa. Preto je 
potrebné veľmi múdro, citlivo a indi-
viduálne prehodnotiť každý prípad, 
aby sme sa nestali vrahmi z nezáujmu 
či nevedomosti. Je to dôležité, lebo 
s týmto rozhodnutím sa budeme musieť 
vyrovnávať po celý život.

Juraj Gradoš

 spoločnosť

BUDE FILM MATRIX REALITOU?
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svedectvo

Milí čitatelia,
redakcia SLOVA sídli v nových priestoroch na Hlavnej ul. 2 - pod Mlá-
dežníckym centrom v uličke oproti budove Gréckokatolíckeho biskup-
stva. Nové tel. číslo do redakcie: 051/77 314 81.

Ďakujeme za pochopenie a ceníme si vašu podporu a modlitby za nás, 
redaktorov i samotné Slovo.

Piatok  16. november

Ježiš videl na mýtnici sedieť 
človeka menom Matúša 
a povedal mu: „Poď za mnou!“ 
On vstal a išiel za ním. (Mt 9, 9)

Ako jednoducho to vyzerá. 
Ježiš pozval Matúša, on vstal 
a šiel za ním. Bez jediného 
slova, bez otáľania. Bez 
rozmýšľania, či sa mu to 
oplatí. Bez naťahovania času. 
Ježiš ti aj teraz, keď čítaš tieto 
riadky, hovorí: „Poď za mnou! 
Nie zajtra, nie keď dočítaš 
túto stať, ale hneď teraz sa 
rozhodni. Ideš alebo nie? 
Teraz, nie potom.“
Tvoje rozhodnutie môže 
prísť zo sekundy na sekundu. 
Nerozmýšľaj o tom, aké to 
bude, keď zmeníš spôsob 
svojho života a čo povedia 
iní, či viera nie je niečo 
zastarané, ako na teba budú 
pozerať a čo zmena života 
obnáša. 
Ak chceš, povedz Bohu 
TERAZ, že mu chceš patriť.
A on sa už o zvyšok postará.

Sobota  17. november

Ako (Ježiš) prichádzal, zlý 
duch ho (chlapca) zhodil 
a zmietal ním. (Lk 9, 42a)

Je smutné, že sú kresťania, 
ktorí neveria v existenciu 
diabla. A on sa z toho, samo-
zrejme, teší. Diabol má veľkú 
túžbu zničiť nás. Akýmkoľvek 
spôsobom. Je veľmi rafinova-
ný a niekedy si ani neuvedo-
mujeme, ako mu otvárame 
svoje srdcia. On je otcom lži 
a nakoniec ťa vždy sklame. 
Ak zotrvávaš v ťažkom hrie-
chu, ak sa venuješ okultizmu 
a mágii akéhokoľvek druhu, 
ak užívaš drogy, ak veríš 
poverám, chodíš za pochyb-
nými podomovými liečiteľmi, 
veríš horoskopom a čítaš ich, 
ak žiješ nezriadeným sexuál-
nym životom, užívaš „uhlíko-
vú vodu“ a podobne, veľmi 
ľahko sa otváraš pôsobeniu 
diabla. Ak si pri Bohu, nemáš 
sa čoho báť. Aj keď bude 
obchádzať ako revúci lev, 
nebude mať nad tebou moc, 
kým mu to sám nedovolíš.

na každý deň

BOHU ZÁLEŽI NA MNE  
A MOJOM MANŽELSTVE 1

Sme mladý manželský pár, akých sú 
na Slovensku tisíce. Obaja pochádza-
me z katolíckych rodín a dostalo sa 

nám určitých duchovných základov, ktoré 
sme, žiaľ, donedávna nedokázali rozvinúť 
a zveľaďovať.

Spoznali sme sa počas štúdia na vysokej 
škole. Ja som štúdium práve končil a moja 
budúca manželka mala pred sebou ešte dva 
roky. Náš vzťah po čase prerástol do veľkej 
lásky, akú dovtedy ani jeden z nás nezažil. 
V rámci našej viery sme pravidelne v nedeľu 
a vo sviatok chodili na svätú omšu. Na Via-
noce a Veľkú noc sme zašli aj na svätú spoveď 
a následne aj na sväté prijímanie a domnievali 
sme sa, aký vzorový kresťanský a čistý vzťah 
si spolu budujeme. Opak však bol pravdou, 
v skutočnosti sme túžili tráviť spolu stále viac 
a viac času, čím sme sa postupne začali vysta-
vovať pokušeniu, ktorému sme bez dôverného 
vzťahu s Bohom nemohli odolať. A tak sme 
po niekoľkých mesiacoch „chodenia“ počas 
spoločnej dovolenky prvýkrát zhrešili proti 
čistote a takto ľahkovážne sme prišli o Boží 
dar panenstva, ktorý sme si podľa jeho plánu 
mali zachovať až do prijatia sviatosti man-
želstva. Následne sme sa rozhodli spoločne 
bývať, čím sme dobrovoľne spustili diablov 
„hriešny kolotoč“, ktorý sme, samozrejme, 
nedokázali sami zastaviť.

Iste, boli aj momenty, hlavne pred svätou 
spoveďou, keď sa naše svedomie ozvalo, po-
rovnávajúc svoj život s Desatorom sme nemali 
kam „uskočiť“ a pred Bohom sme museli vy-
znať tieto hriechy. V mojom vnútri sa však v ta-
kýchto chvíľach odohrával boj. Zlý sa nechcel 
vzdať svojich pozícií a chlácholil ma rečami: 
„Veď sa máme radi, sme si verní, po skončení 
štúdia plánujeme svadbu a keby sa niečo stalo, 
tak sa zoberieme hneď. Je toto vôbec hriech? 
Cirkev je v tomto príliš konzervatívna; mala 
by sa prispôsobiť modernej dobe.“ 

A podľa toho aj vyzerala moja ľútosť 
a predsavzatie vzdať sa takéhoto spôsobu 
života. Moja manželka svoje spovede preží-
vala predsa len hlbšie a z jej iniciatívy sme sa 
dokonca niekoľkokrát pokúšali žiť v telesnej 
čistote. Ale bez živej viery v Pána zástupov 
sme vždy po čase upadali do hriechu, ktorý 
sme ešte znásobovali tým, že sme zabraňovali 
počatiu. Keď to teraz takto píšem, je nám 
z toho obom smutno a úprimne ľutujeme 
takýto život. 

Po takejto dva roky trvajúcej ceste mimo 
Božieho plánu sme sa rozhodli prijať sviatosť 
manželstva. Takto sa nám naskytla príleži-
tosť troška sa zamyslieť nad svojím životom 
a pozvať natrvalo nášho Pána medzi nás, do 
nášho domova, do nášho manželského života. 
My sme ho však vyprevadili von za dvere so 
slovami, že veď my sa máme radi, dokážeme 
si v živote všetko sami zariadiť a stačí nám 
prísť v nedeľu za ním na hodinku do chrámu. 
A hoci intímnym životom ako takým sme už 
ako manželia nehrešili, z rôznych sebeckých 
dôvodov sme neprestali zabraňovať počatiu. 
My sme vlastne chceli prijímať fyzický pôži-
tok a potešenie z tohto aktu, ale odmietali sme 
uznať pravý zámer, s ktorým ho Boh ľuďom 
daroval. Škoda, že už vtedy sme sa s dôverou 
neobracali k Božiemu slovu. Príbeh Onana 
(Gn 38) totiž hovorí o týchto veciach jasnou 
rečou. Náš Pán bol však k nám veľkorysý 
a napriek nášmu odvracaniu sa od neho po-
žehnal náš vzťah tromi deťmi, z ktorých dve 
sa narodili na tento svet a sú nám veľkým 
potešením.

Naše manželstvo medzičasom plynulo 
v zdanlivom pokoji, ale oblasť, v ktorej sme 
najviac a najťažšie hrešili, sa postupne stáva-
la mlynským kameňom nášho spoločného 
života.

R.M.
(pokračovanie v budúcom čísle)

Nezabudnite si objednať SLOVO!
Akcia SLOVO a k tomu nástenný kalendár  
za polovicu platí iba do 20. novembra 2007.

Ďakujeme za vaše finančné príspevky pre časopis!
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Otázka smrti a toho, čo je po 
nej, trápi človeka od počiatku 
ľudských dejín. Pýta sa a hľadá 

odpoveď na najdôležitejšiu otázku exis-
tencie: „Čo bude so mnou po smrti?“ 
Dobre vie, že iba keď nájde odpoveď 
na túto otázku, dokáže zmysluplne 
žiť. V snahe zaplniť toto biele miesto 
ľudského poznania si človek vymyslel 
množstvo rôznych teórií, neraz bájnych. 
Všetky tieto predstavy mali však niečo 
spoločné – človek očakával a túžil po 
niečom väčšom, než je tento svet ohra-
ničený časom a priestorom. Túžil po 
nesmrteľnosti a dokonalosti.

Inštinktívne cítil, že s otázkou smrti 
a života po nej úzko súvisí otázka do-
konalého všemocného bytia – Boha, 
pretože jedine on je večný a kto ho 
nájde, nájde všetko, teda aj svoju nesmr-
teľnosť. Tá je teda skrytá v Bohu, ktorý 
oslovuje v nás to najvnútornejšie, teda 
našu osobnosť.

Najväčšou záhadou pre človeka je 
práve on sám. Čo pretvára a čo v ňom 

tvorí jeho „ja“? Na to ešte nikto nedal 
vyčerpávajúcu filozofickú alebo psycho-
logickú odpoveď. Jedine Cirkev ponúka 
pre veriacich vysvetlenie: „Ľudská 
osoba, stvorená na Boží obraz, je bytosť 
zároveň telesná i duchovná. Biblický opis 
vyjadruje túto skutočnosť symbolickou 
rečou, keď tvrdí: ,Pán Boh utvoril z hliny 
zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 
dych života. Tak sa stal človek živou by-
tosťou’ (Gn 2, 7). Teda Boh chcel celého 
človeka” (KKC 362).

Boh však nedáva len život, ale rea-
lizuje komplexný osobný vzťah medzi 
sebou a človekom. „Ľudská osoba ob-
darená duchovnou a nesmrteľnou dušou 
je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel 
pre neho samého. Už od svojho počatia 
je určená pre večnú blaženosť.“ A práve 
existencia človeka, s jeho výnimoč-
nosťou uprostred stvoreného sveta, je 
jedným z hlavných dôkazov existencie 
Boha. Lebo, ako hovorí Svätý Otec Be-
nedikt XVI., „ľudská existencia jednak 
vo svojej úzkosti a jednak vo svojom bla-

hobyte ukazuje na Boha. Tam, kde človek 
má skúsenosť plnosti krásy, bohatstva 
a veľkosti bytia, tam vždy prichádza na 
to, že sa za toto bytie musí poďakovať, 
a práve v tej štedrosti a nádhere pochopí, 
že nevytvoril to sám, ale všetko dostal 
ako dar. Toto bytie ma predišlo a prijalo 
ma skôr, než by som niečo urobil“ (RA-
TZINGER, J.: A keresztény hit). Doba 
pred príchodom Boha na svet v Ježi-
šovi Kristovi mala iba tušenie o tom, 
že človek je nesmrteľný. Ježiš Kristus, 
Syn živého Boha, nám ukázal svojím 
životom na Zemi, ale najmä svojím 
zmŕtvychvstaním, nový rozmer života 
človeka, ktorý je skrytý jedine v Bohu. 
Boh človeka dokonale oslovil v Ježišovi 
Kristovi. Na toto osobné oslovenie čaká 
aj osobnú odpoveď človeka, skrze ktorú 
sa človek môže premeniť na bytosť po-
dobnú jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. 
Tak sa môžeme zapojiť do večného 
dialógu, ktorý prebieha medzi Otcom 
a Synom skrze Svätého Ducha. Zapája 
nás do neho vtelený a oslávený Syn, 
človek a Boh v jednej osobe.

Každý krok, ktorý v živote urobíme, 
nás posúva od jedného kraja tejto po-
zemskej existencie k druhému. Tento 
fakt nás denne sprevádza, uvedomuje-
me si ho, no napriek tomu sa snažíme 
odvrátiť našu pozornosť od neho. 

 slovo na tému
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Tak ako vieme, že sme sa kedysi narodili pre tento 
život, vieme aj to, že raz tento svet opustíme. Na de-
dinách to všetkým pripomína hlas umieračika, zvonu, 
ktorý ohlasuje smrť človeka, či skôr jeho prechod 
ďalšou bránou života.
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A predsa je to pravdou. Kto by chcel túto 
pravdu poprieť vo vlastných očiach, klame 
sám seba a nežije plnohodnotný život. 
Veriaci človek s nádejou hľadí aj na smrť 
a na vlastný hrob. Pretože vie, že „vďaka 
Kristovi má kresťanská smrť kladný zmysel: 
Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk (Flp 
1, 21). Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním 
zomreli, s ním budeme aj žiť (2 Tim 2,11). 
Nový kresťanský pohľad na smrť je v tom, že 
krstom kresťan sviatostne zomiera s Kristom, 
aby mohol s ním žiť novým životom. Ak 
zomrieme v Kristovej milosti, telesná smrť 
dokončí toto umieranie s Kristom, a tak sa 
zavŕši naše včlenenie do neho v jeho vyku-
piteľskom čine: ,Pre mňa je lepšie zomrieť 
v Kristu Ježišovi, ako vládnuť nad končinami 
zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel, ch-
cem toho, ktorý pre nás vstal z mŕtvych. Blíži 
sa moje narodenie... Nechajte ma prijať čisté 
svetlo, keď tam prídem, budem človekom’ (sv. 
Ignác Antiochijský)“ (KKC 1010).

Veriaci človek teda niečo očakáva a napl-
nením tejto nádeje je samotný Kristus, ktorý 
nám svojím vzkriesením ukázal budúci 
večný vek. Práve on dosahuje osobnú jed-
notu, jednotu duše a tela. V  jednote bude 
aj vzkriesený po „prekonaní“ smrti. 

Človek hľadá odpoveď na svoje otázky: 
ako sa má pozerať na svoju smrť, ako si 
treba predstaviť vzkriesenie v jednote duše 
a tela? Ako treba rozumieť pojmu duša a čo 
vlastne tým označujeme? Ako sa uskutoční 
vzkriesenie tela a čo je jeho osudom? Ako 
dostávame do daru nesmrteľnosť od Boha, 
ktorý nás stvoril na „svoj obraz a podobu”, 
ako jedinečnú bytosť, ako osobu? 

V osobe človeka nachádzame odpoveď 
na veľa otázok súvisiacich s nesmrteľnosťou. 
Preto sa musíme pridržiavať pojmu osobná 
nesmrteľnosť, ktorý najlepšie vyzdvihuje aj 
biblickú antropológiu jednoty duše a tela. 
Základom všetkého je však najdôležitejší 
fakt, že Syn zobral na seba ľudskú prirodze-
nosť a stal sa telom, aby nás skrze potupnú 
smrť na kríži vykúpil z otroctva hriechu 
a smrti a daroval nám večný život. „Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život” (Jn 3, 16).

Cirkev nám hovorí, že v smrti sa nesmr-
teľná duša oddelí od smrteľného tela. Duša 
sa po smrti dostane na súd a po súde do 
večného života alebo do večného zatratenia. 
Na konci sveta sa vzkriesi aj telo a splynie 
s dušou, a potom nasleduje univerzálny súd 
nad všetkými ľuďmi. Po tomto súde je len 
večná spása alebo večné zatratenie.

Dnes sa v Cirkvi znova vedie na túto 
tému diskusia. Niektorí hovoria o vzkriesení 
v smrti, čo znamená, že v smrti zomiera celý 
človek, nielen jeho telo, a Boh v momente 
smrti vzkriesi celého človeka. Terajší pápež 
Benedikt XVI. spolu s ďalšími tvrdí, že člo-

vek nie je sám v sebe a od seba nesmrteľný, 
ale iba ako partner dialógu s Bohom. Tento 
vzťah s Bohom patrí k definícii človeka. 
„Keď to zaprieme, potom namiesto človeka 
ostane len dokonalejšie vyvinuté zviera”(RA-
TZINGER, J.: A keresztény hit). 

Boh však stvoril človeka dokonalého, 
a táto dokonalosť sa zračí tak v duši, ako aj 
v tele. A preto ho chce aj takého vzkriesiť. 
Vzkriesenie človeka s telom si máme pred-
staviť tak, že sa vzkriesi spolu so svetom, 
v ktorom žil. Jednotu duše a tela v smrti 
vyzdvihujú mnohí v súvislosti s dialógom 
medzi Otcom a Synom. Do tohto dialógu 
sa človek môže zapojiť a v svojej ľudskosti 
sa môže stať tým, čím bol Kristus v svojej 
smrti. Tým, čím bol v svojej božskosti 
– srdcom sveta.

VRCHOL DIALÓGU

Vyvrcholenie dialógu Boha a človeka 
sa odohráva v Ježišovi Kristovi, a to najmä 
v paschálnej udalosti. Boh umožňuje Ježi-
šovi zjednotiť sa s ľudstvom v opustenosti, 
ktorá je zapríčinená hriechom. V tajomstve 
Veľkého piatku a Veľkej soboty Boh zjavuje 
podstatu večnej lásky Najsvätejšej Trojice. 
Vzkriesenie už takto nemôže byť predme-
tom pochybovania alebo otázok. „Boh na 
kríži uskutočnil najväčšiu lásku, lásku silnej-
šiu od hriechu a smrti” (BALTHASAR, H. 
U. von, The Glory of the Lord: Theological 
Aesthetichs 7). Ježišovo vzkriesenie sa musí 
pokladať za začiatok univerzálneho vzkrie-
senia. Podľa zjavenia Boha, vzkriesený život 
nie je ničím iným, ako večným životom 
lásky Trojice.

Večný život nie je neutrálny pojem, ale 
je konkrétny ako osoba, ktorej v každom 
stave života môžeme povedať v jazyku lá-
sky – verím ti. Kto teda hľadá večný život 
v tom, že sebecky očakáva len pokračovanie 
prítomného života, ten ho stratí. Kto sa odo-
vzdá Bohu a ľuďom, ten získa večný život. 
Večný život možno nadobudnúť len v Bohu, 
ktorý je všetko vo všetkom. Keď sa Božia 
láska ukázala na Kristovej tvári, vtedy nám 
Boh ukázal, ako sa môže v každej ľudskej 
situácii hľadať a objavovať Boh. Bez tohto 
stáleho pozdvihnutia sa k Bohu a k blížnym, 
ktoré sa musíme naučiť od Ježiša Krista, sa 
nemôžeme dostať do večného života.

Večný život pochádza z Božej lásky, 
a môžeme ho udržať vo vernosti Božím 
vnuknutiam, ktoré otvárajú našu osobnú 
existenciu vo vzťahu k iným. Tak prejdeme 
k plnosti, kde samotný Kristus je cesta, 
pravda a život. Tu sa nám otvára sila kres-
ťanskej viery: „Večný život je v tom, aby 
poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, 
ktorého si poslal, Ježiša Krista.” (Jn 17, 3)

Attila Vakles, Juraj Gradoš

Nedeľa  18. november

Jeden je Boh a Otec všetkých, 
ktorý je nad všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých. (Ef 4, 6)

Niekedy, keď sa pozeráš na 
oblohu a vidíš vzdialené hviez-
dy, zažívaš pocit bázne nad 
všetkým stvorenstvom a snáď 
preciťuješ svoju malosť oproti 
celému vesmíru. A o čo viac má 
mať človek bázeň pred tým, 
ktorý to všetko preniká, ktorý to 
všetko stvoril.
Aká to moc, aká sila, aká múd-
rosť!
Aj keď si uvedomujeme veľkosť 
Boha, predsa sú chvíle, keď 
toho všemohúceho, všemoc-
ného Boha, Stvoriteľa všetkého 
zrádzame v úplne bežných si-
tuáciách, bez nejakého veľkého 
odporu proti pokušeniu. 
Aká je to opovážlivosť zrádzať 
svojho Boha!
A on ťa aj tak miluje.
On s tebou naďalej počíta 
a nechce ťa zničiť. Ak si od neho 
ďaleko, vráť sa do jeho náručia. 
Je to tvoj Otec.

Pondelok  19. november

Cieľom prikázania je láska. (1Tim 
1,5a)

Cieľom každého Božieho priká-
zania má byť láska. Ľudia každej 
doby prekrúcali Božie slová 
podľa svojho vkusu či svojej 
mienky. No dôsledkom toho 
bola strata lásky.
Farizej, ktorý sa modlil pový-
šenecky (oproti mýtnikovi), 
podporoval kupčenie v chráme, 
odsúdenie Ježiša Krista na smrť, 
nesprávne zachovávanie soboty 
u židov a mnoho iných skutoč-
ností. Boží príkaz bol vyložený 
nesprávne. To malo za následok 
aj stratu „správnej“ lásky. Ak by 
si zachovával Božie či cirkevné 
prikázania bez lásky a len preto, 
že musíš, nič ti to neosoží. No 
ak ich budeš zachovávať z lásky 
a budeš vnímať, že výsledkom 
ich dodržania je prehĺbenie 
lásky, vtedy pochopíš, že Boh ti 
ich dáva, lebo mu na tebe veľmi 
záleží.

na každý deň
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Keď dal Herodes povraždiť 
v Betleheme a na okolí deti, 
bola v Betleheme aj Alžbeta 

s malým Jánom. Keď sa dozvedela, čo 
robia vojaci, vzala ho a vydala sa do 
kopcov hľadať miesto, kde sa schová. 
Ale nenašla ho. Vtedy z prudkej bolesti 
v srdci začala hlasno nariekať a kričala: 
„Božia hora, vezmi si matku aj s dieťa-
ťom!“, lebo už nedokázala ísť ďalej. V tej 
chvíli sa hora rozostúpila a vzala oboch 
pod svoju ochranu. Vnútri nebola tma, 
ale svetlo, lebo pri nich stál Pánov anjel, 
aby ich chránil.

Ale Herodes sa dopočul, že malý Ján 
zmizol. Poslal teda svojich služobníkov 
k Zachariášovi so slovami: „Kde si ukryl 
svojho syna?“

On im odvetil: „Som služobníkom 
Boha a slúžim v Pánovom chráme. Ne-
viem, kde je môj syn.“ Sluhovia odišli 
a oznámili Herodesovi Zachariášovu 
odpoveď.

„Jeho syn chce vládnuť Izraelu,“ 
povedal Herodes a poslal ich späť so 
slovami: „Povedz pravdu! Kde je tvoj 
syn? Ty vieš, že tvoja krv prepadla 
mojej moci.“

Zachariáš odvetil: „Boh mi je sved-
kom, že keď preleješ moju krv, prijme 
k sebe Pán môjho ducha, lebo preleješ 
krv nevinného na prah Pánovho chrá-
mu.“

A za úsvitu Zachariáša v tichu na 
prahu chrámu, ako predpovedal, za-
bili.

Keď kňazi prišli do chrámu v čase 
rannej modlitby, nevítalo ich ako ob-
vykle Zachariášovo požehnanie. A tak 
stáli a čakali na Zachariáša, aby ho pri 
modlitbe pozdravili a vzdali tak chválu 
Najvyššiemu.

Keď však Zachariáš neprichádzal, ich 
srdcia naplnil nepokoj a dostali strach. 
Jeden z nich našiel v srdci odvahu 
a vstúpil dnu. Tam zbadal pri oltári 
stuhnutú krv a začul hlas: „Zachariáš 
bol zabitý a jeho krv nebude zmytá, 

kým nepríde ten, kto ho pomstí.“ Keď 
si vypočul tieto slová, vydesil sa a vy-
behol von. Tam to povedal ostatným 
kňazom.

Aj tí vstúpili dnu a presvedčili sa, že 
je všetko tak, ako im bolo povedané. 
Chrám sa rozoznel nárekom, kňazi 
si začali trhať rúcha zhora až k zemi. 
Zachariášovo telo však nenašli, ale jeho 
vyliata krv stuhla na kameň. V hrôze 
vybehli von a oznámili zídenému ľudu, 
že Zachariáš bol zabitý v chráme, na-
riekali nad ním a bili sa do pŕs tri dni 
a tri noci.

Medzitým Jozef, Mária a malý Ježiš 
cestovali do Egypta. Z jaskyne, kde si 
sadli odpočinúť, zrazu začali vyliezať 
draci. Chlapci, ktorí šli s Jozefom, 
začali kričať od strachu, len čo ich zba-
dali. Vtedy sa malý Ježiš postavil pred 
drakov, tí mu vzdali úctu a keď sa mu 
poklonili, odišli.

Sám maličký Ježiš sa medzi nimi 
prechádzal a prikázal im, aby neškodili 
žiadnemu človekovi. Mária a Jozef sa 
veľmi báli, aby draci chlapcovi neublíži-
li. Ježiš im povedal: „Nebojte sa! Nepo-
zerajte sa na mňa ako na malé dieťa. Ja 
som stále bol a stále som dospelý človek 
a všetky šelmy v lese predo mnou musia 
skrotnúť.“

Podobne aj levy a leopardy mu 
vzdávali úctu a sprevádzali ho púšťou. 
Kamkoľvek Mária s Jozefom išli, kráčali 
pred nimi a ukazovali im cestu. Keď 
Mária prvý raz uvidela divé zvieratá 
okolo nich, veľmi sa zľakla. Malý Ježiš 
jej však s veselou tvárou pozrel do očí 
a povedal: „Neboj sa, mama. Nepri-
chádzajú sem, aby ti ublížili, ale aby ti 
slúžili.“ A týmito slovami zahnal strach 
z jej srdca. Levy tak kráčali s nimi spolu 
s volmi a oslami, ktorí niesli náklad. 
Žiadne zviera nebolo zranené, hoci 
dravce boli spolu s ovcami a baranmi, 
ktoré si Jozef priviedol z Judey. Tie 
kráčali medzi vlkmi a vôbec sa nebáli. 
Nikto nikomu neublížil. Vtedy sa splnili 

slová proroka Izaiáša: „Vtedy bude vlk 
bývať s baránkom a leopard spočívať 
s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny 
vôl budú spolu a drobný chlapček ich 
bude zavracať. Krava i medveď budú 
sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu 
a lev bude ako vôl žrať slamu.“ Dokonca 
levy viedli po ceste voz s vecami, ktorý 
ťahali dva voly.

Na tretí deň cesty padla na Máriu 
únava, lebo slnko príliš pálilo. Keď za-
zrela palmu, riekla Jozefovi: „Odpočiň-
me si trocha v jej tieni.“ Jozef ju rýchlo 
zosadil z osla a odviedol k palme. Keď 
sa Mária posadila, zbadala v korune 
palmy ovocie a povedala Jozefovi: „Ak 
je to možné, rada by som zjedla nie-
koľko kúskov ovocia tejto palmy.“ Jozef 
jej povedal: „Divím sa, že to hovoríš, 
vieš predsa, že palma je vysoká a ja 
tam nedočiahnem, aby som ti natrhal 
z jej ovocia. Ja skôr myslím na nedo-
statok vody, pretože mechy sú už skoro 
prázdne a nemáme čím občerstviť seba 
ani zvieratá.“

Vtedy maličký Ježiš povedal palme: 
„Strom, ohni sa a osviež svojimi plodmi 
moju matku.“ Vtedy palma sklonila 

svoju korunu k Máriiným nohám, 
a tá si mohla natrhať z jej plodov. Keď 
všetky plody vyzbierali, Ježiš rozkázal 
palme, aby sa vztýčila, a tá to urobila. 
Dodal však: „Palma, otvor pri svojich 
koreňoch prameň, ktorý je skrytý 
v zemi, nech z neho vyteká voda, aby 
sme jej mali dosť.“ V tej chvíli medzi 
jej koreňmi začala tiecť studená a veľmi 
chutná voda. Všetkých naplnila radosť 
a s chuťou sa napili. Napojili aj zvieratá 
a vzdali vďaku Bohu.

spracoval Juraj Gradoš
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Ježišovo detstvo

VRAŽDA V CHRÁME
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Otče, mám veľmi ťažko chorú príbuznú. 
Nemôže sa dostať do chrámu. Veľmi by sa 
chcela vyspovedať pri gréckokatolíckom 
kňazovi, ale býva v takej časti Slovenska, 
kde naši kňazi nie sú. Môže sa vyspovedať 
aj písomnou formou alebo telefonicky?

Mária

Milá Mária,
spoveď je niečo také intímne a súk-

romné, a zároveň také závažné, že telefón 
či slovo na papieri nedokážu vystihnúť 
podstatu tohto skutku. Je to ako telefonic-
ky či písomne sa ospravedlniť za závažný 
priestupok. Možno je to ľahšie, ale keď nám 
niekto ublíži, chceme osobný kontakt.

Aj to je jeden z množstva dôvodov, pre 
ktoré sa sviatosť zmierenia nedá vysluho-
vať nepriamou formou. Pre vašu príbuznú 
mám dve rady. Jedna spočíva v podstate 
toho, čo chce. Chce sa zmieriť? Nech si 
zavolá najbližšieho katolíckeho kňaza. Je 
jedno, či je rímskokatolíkom, alebo gréc-
kokatolíkom. Dôležité je to, že skrze neho 
sa sviatosť zmierenia s Bohom vysluhuje 
úplne a správne. On je len prostredník, 
médium, skrze ktoré Boh hovorí k človeku 
a skrze ktoré môže počuť slová odpuste-
nia a zmierenia. Toto je dôležité – jeho 
slovo, akt odpustenia, nie to, skrze koho 
prichádza.

Ak však dotyčná chce nejakým spô-
sobom nadviazať kontakt so svojou ma-
terskou Gréckokatolíckou cirkvou, dnes 

existujú naše farnosti aj na strednom 
a západnom Slovensku. Naši kňazi sú 
v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Zvolene, Ži-
line a Martine, v Brezne a Banskej Bystrici. 
Stačí zavolať na informácie alebo na naše 
biskupstvo do Prešova, kde vám dajú tele-
fonický kontakt na najbližšieho kňaza. Mne 
zostáva len dúfať, že ak bude môcť, nájde si 
čas navštíviť vašu chorú príbuznú.

Ale ona nech dovtedy nezanedbáva 
dobrotu Boha, ktorý jej dáva možnosť 
vstúpiť do spoločenstva lásky a odpustenia 
skrze iného katolíckeho kňaza, ktorého má 
takpovediac poruke.

o. Juraj

PS: „... a kňaz mu sprostredkuje odpustenie 
za jeho neopatrnosť, za ktorú je zodpovedný 
bez toho, že by to bol zbadal, a odpustí sa 
mu.“ (Lv 5, 18b)
„Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že 
pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov 
každý, kto v neho verí.“ (Sk 10, 43)
„... ak vyznávame svoje hriechy, on je verný 
a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti.“ (1 Jn 8, 1, 9)

__________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém, 
môžete nám napísať a my vám na stránkach 
časopisu odpovieme. Svoje otázky zasielajte 
poštou na adresu redakcie:
 SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
alebo e-mailom na adresu:
 slovogrk@greckokat.sk

Utorok  20. november

Nerozumné (panny) si vzali 
lampy, ale olej si so sebou 
nevzali. (Mt 25, 3)

Koľko ľudí robí dobré skutky! 
A mnohí z nich sú kvôli tomu 
uznávaní a obdivovaní. No 
nech by človek urobil aký-
koľvek dobrý čin, ešte vždy 
môže byť nerozumný. Ako 
tých päť panien. Ony mali 
lampy, ale čo z toho, keď 
nemali olej? 
Môžem robiť dobré skutky. 
Ale čo, ak to nie sú zároveň 
Božie skutky?
Nie každý dobrý skutok musí 
byť v danej chvíli pre mňa 
zároveň aj Božím skutkom. 
Dnes od teba Boh môže 
chcieť, aby si sa napriek tomu, 
že máš rodinu, viac venoval 
jemu v modlitbe, zajtra môže 
chcieť, aby si sa viac venoval 
rodine. Dnes môže chcieť, aby 
si si upratal dom a zajtra, aby 
si išiel na návštevu k chorému. 
Bohu nič nie je jedno a na 
všetko má názor.
Prosme o dar múdrosti, aby 
sme poznali Božiu vôľu.

Streda  21. november

Skôr sú blahoslavení tí, čo 
počúvajú Božie slovo a zacho-
vávajú ho. (Lk 11, 28)

V čom spočíva veľkosť našej 
nebeskej Matky – Panny 
Márie?
Isteže, bola Bohom vybratá 
ako jediná z celého ľudského 
pokolenia, aby sa stala mat-
kou Spasiteľa. Bola uchránená 
od dedičného hriechu. Bola 
vzatá aj s telom do neba. Ale 
blahoslavená nie je kvôli tým-
to skutočnostiam, ale preto, 
lebo počúvala Božie slovo 
a zachovávala ho. To ju robí 
blahoslavenou. A v tomto sa 
jej môže každý z nás podobať.
Ak to budeme robiť, budeme 
prinášať veľa ovocia a nebes-
ký Otec tým bude oslávený. 
Mária prijala Božie slovo cez 
archanjela Gabriela, ono v nej 
rástlo, až prišiel čas a narodil 
sa Kristus. Aj my máme prijať 
Božie slovo, nosiť ho v srdci 
a v pravom čase príde ovocie.

na každý deňlistáreň slova

Z programu:

17. november – sobota
15.00 Dóm sv. Alžbety – SLÁVNOSTNÁ 
SVÄTÁ OMŠA. Hlavný celebrantom je J. E. 
kardinál Péter Erdö, primas Maďarska.

18. november – nedeľa
17.00 Historická radnica, Hlavná 59 – 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE Festivalu sak-
rálneho umenia 2007; LEGENDA O RUŽI 
– Fragmenty zo života sv. Alžbety. 

19.19 Filmový klub CINEFIL, Dominikánske 
nám.8 (Veritas) – PRÍBEH NARODENIA, 
Nový film z dielne New Line Cinema zachy-
¬táva namáhavú a dlhú púť Márie a Jozefa, 
ktorá vyvrcholila narodením Ježiša Krista. 

20. november – utorok
10.00 Kostol sv. Gorazda a spoločníkov, 
Terasa – KONCERT DETSKÝCH SAK-
RÁLNYCH ZBOROV 

18.00 Veritas, Dominikánske nám. 8 – ZNO-
VUZRODENIE – Hudobno-poetický večer 
(Štefan Bučko, Adriena Bartošová s kape-
lou)

21. november – streda
19.00 Dóm sv. Alžbety – KONCERT ZBORU 
SV. CECÍLIE

22. november – štvrtok, vernisáž
17.00 Dom umenia – salónik, Moyzesova 66 
– BYZANTSKÁ IKONA – Z tvorby Emílie 
Dankovčíkovej. Výstava potrvá do 21. de-
cembra 2007.

19.00 Dom umenia, Moyzesova 66 – KON-
CERT ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠI-
CE

Organizátor: Mesto Košice, kandidát na titul 
európske hlavné mesto kultúry 2013.

Zmena programu vyhradená. 

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2007
18. ročník pod záštitou Jána Figeľa, člena Európskej komisie, zodpovedného za vzdelá-
vanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež v rámci jubilejného roka svätej Alžbety 

16. – 25. november 2007 v Košiciach
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Keď Sichem zbadal Dinu, zatúžil 
po nej.

„Chytil ju, obcoval s ňou 
a znásilnil ju, ale aj jeho srdce liplo na 
Jakubovej dcére Dine, zamiloval sa do 
dievčaťa a milo sa k nemu správal“ (Gn 
34, 2 – 3). Začal ju prehovárať, aby uňho 
ostala. „Aby tvoj otec získal v Sicheme 
malý kúsok pôdy, musel zaplatiť obrov-
skú sumu peňazí,“ povedal jej. „Som 
vládcom tohto mesta. Ak ostaneš pri 
mne, darujem ti celé mesto aj s poľami 
a vinohradmi.“

Keď sa Jakubovi synovia dopočuli, 
čo sa stalo, poslali sluhov, aby Dinu 
priviedli naspäť. Ale Sichem a jeho ľudia 
sluhov odohnali.

Čoskoro však Sichem oľutoval, že 
si Dinu zobral násilím. Požiadal preto 
otca, aby sa stretol s Jakubom a pre-
svedčil ho, že jeho dcéru miluje a chce 

sa s ňou oženiť. Hamor sa teda vybral 
k Jakubovi. „Môj syn si chce zobrať za 
ženu tvoju dcéru. Daj mu ju, prosím. 
Zaplatím ti, koľko si len zažiadaš. Spojí-
me tak naše národy: vy sa začnete ženiť 
s našimi dcérami a my sa budeme ženiť 
s vašimi.“

Ale Jakubovi synovia si povedali: 
„Tento odporný skutok – znásilnenie 
– je dokonca zakázaný aj v ich záko-
noch.“ Simeon a Lévi teda vyhlásili: 
„Namiesto toho, aby začali o nás ho-
voriť: ,Vyvŕšili sa na židovskej dievčine‘, 
nech sa radšej hovorí: ,Modloslužobníci 
boli pozabíjaní preto, že si násilím vzali 
Jakubovu dcéru, židovské dievča.’“ Po 
takomto rozhodnutí Simeon a Lévi 
vyslovili podmienku: „Nemôžeme dať 
našu sestru neobrezanému mužovi. Veď 
by to bola hanba. Len vtedy sa s vami 
dojednáme, keď sa stanete takými, ako 

sme my, a každý váš muž bude obre-
zaný. Potom vám dáme naše dcéry, 
budeme si brať vaše, zostaneme u vás 
bývať a bude z nás jeden ľud. Ale ak 
nepristanete na to, aby ste sa obrezali, 
vezmeme si našu dcéru a odídeme“ (Gn 
34, 14 – 17).

Istý učiteľ Zákona predkladá iné 
vysvetlenie toho, prečo si obyvatelia 
Sichemu zaslúžili takýto trest. Išlo o to, 
že Jakubovi synovia uzavreli s nimi 
zmluvu, podľa ktorej sa všetci obyvate-
lia Sichemu majú zrieknuť modloslužby 
a zničiť všetky modly. Naoko sa tvárili, 
že spravili všetko podľa zmluvy, ale 
v skutočnosti tajne pokračovali v uc-
tievaní modiel. Tým na seba vztiahli 
trest za narušenie jedného zo siedmich 
zákonov pre potomkov Noema.

Sichem a Hamor súhlasili s ponukou 
Simeona a Léviho a po návrate domov 
prikázali všetkým obyvateľom mesta, 
aby sa dali obrezať, a tí súhlasili. Nie 
však s čistým úmyslom, ale spravili tak 
v nádeji, že z toho budú mať materiálne 
výhody. Hovorili si: „Veď nakoniec nám 
bude patriť Jakubov dobytok a všetko 
jeho vlastníctvo.“ Viac ako šesťsto mu-
žov a dvesto detí bolo vtedy obrezaných 
v jeden deň.

Ale medzi nimi bola aj skupina mu-
žov, ktorí neboli spokojní s rozhodnu-
tím panovníka. Hedkam a jeho bratia 
nesúhlasili s obriezkou. Keď sa dozve-
deli, že niekoľko žien ukrylo svoje deti, 
ale Sichem a Hamor ich napriek tomu 
prinútili k obriezke, povedali: „Zabi-
jeme Sichema, Hamora a Dinu, ako aj 
všetkých, ktorí sa dali obrezať. Aké to 
bláznovstvo – nechať sa takto barbarsky 
obrezať len kvôli tomu, aby ste sa mohli 
oženiť s nejakou židovkou! Azda okolo 
vás nie je dostatok iných žien? Poštveme 
proti vám všetkých Kanaáncov!“

Keď obyvatelia Sichemu počuli tieto 
vyhrážky, začali cúvať. Už ľutovali, že 
sa ponáhľali s obriezkou, a tak začali 
upokojovať Hedkama a jeho bratov 
a sľubovať im, že len čo sa začnú cítiť 
lepšie, zaútočia na Jakuba a jeho synov 
a zabijú ich.

Dine sa však podarilo odhaliť tento 
plán a oznámiť to Jakubovi. Nato sa 
Simeon a Lévi – trinásťroční chlapci 
– rozhodli bez Jakubovho vedomia 
vyhubiť Sichemčanov. Na tretí deň, 
keď boli muži Sichemu obzvlášť slabí 
a ležali v horúčke, zabili Simeon a Lévi 
všetkých obyvateľov mesta a Dinu zo-
brali so sebou.

preložila a upravila Valéria Juríčková

midraš

31. marca 2006 zverejnil izraelský den-
ník Jerusalem post správu o nových 
vykopávkach v Jeruzaleme. Dva roky po 
objavení rybníka Siloe sa tímu izraelských 
archeológov pod vedením Eli Shukrun 
v spolupráci s prof. Reichom podarilo 
odkryť viac než 2000 rokov starú cestu 
spájajúcu Dávidovo mesto a Chrámovú 
horu
Presné datovanie vzniku cesty nie je zná-
me. Je však isté, že bola používaná nieke-
dy v období po prvej polovici 1. stor. pred 
Kr. až do zničenia chrámu Rimanmi v roku 
70 po Kr. Práve v tomto období slúžila 
desaťtisícom pútnikov prichádzajúcim 
sláviť židovské sviatky do Jeruzalema. 

Cesta, zrejme hlavná tepna Jeruzalema 
na prelome letopočtov, viedla tesne 
okolo rybníka Siloe (slúžil na náboženské 
očistné obrady) a bola priamou spojnicou 
s chrámovým komplexom. Práve lokali-
zácia cesty (zhruba 600 m dlhej) svedčí, 
podľa E. Shukrun, o význame obidvoch 
miest – chrámu aj rybníka Siloe – pre život 
vtedajšieho mesta.
Archeológovia pracujúci pod záštitou 
Ir David Faundation pri odkrývaní cesty 
objavili vedľa niekoľkých mincí užívaných 
v dobe neúspešného protirímskeho 
povstania aj obhorené kamene pochád-
zajúce z doby zničenia chrámu v roku 70 
po Kristovi.

Ľudmila Hudcová

Staroveká cesta na Chrámovú horu
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Štvrtok  22. november

Lebo synovia tohto sveta sú voči 
sebe navzájom predvídavejší 
ako synovia svetla. (Lk 16, 8b)

Čo všetko už človek vynašiel, 
čo všetko už dokázal! A stále 
to ide ďalej. Človek využíva, 
a niekedy aj zneužíva, dary, 
ktoré mu dal Boh. Robí všet-
ko pre to, aby sa mal poho-
dlnejšie, aby nemusel dlho 
čakať za tým, čo chce.
Ľudia tohto sveta dokážu pre 
získanie majetku, pre slávu 
a popularitu urobiť takmer 
nemožné – držať tvrdé diéty, 
míňať veľa peňazí, využívať 
rôzne možnosti napredo-
vania. Polož si dnes otázku: 
Robím všetko, čo je v mojich 
silách, pre to, aby bol Boh na 
tejto zemi oslávený?
Nie sme v tomto ohľade 
trocha pozadu v porovnaní 
s ľuďmi tohto sveta?
Aj ty máš dostatok darov na 
to, aby si robil nové veci na 
Božiu slávu. 

Piatok  23. november

Veď všetko, čo Boh stvoril, je 
dobré a nemá sa zavrhovať 
nič, čo sa prijíma so vzdáva-
ním vďaky, lebo sa to posväcu-
je Božím slovom a modlitbou. 
(1 Tim 4, 4-5)

Božie slovo a modlitba sú 
skutočnosti, od ktorých ťa 
chce diabol v prvom rade 
odtrhnúť. Je to preto, lebo 
správnym čítaním Božieho 
slova a vrúcnou modlitbou 
posväcuješ seba, iných i veci 
okolo. Keď Adam zhrešil, 
skryl sa a nechcel sa s Bohom 
stretnúť. Ale práve vtedy 
mal ísť k Bohu. Ak padneš do 
hriechu, neprestaň komuni-
kovať s Bohom. Lebo vtedy 
poslúchneš diabla. Nájdi 
si denne dostatok času na 
čítanie Božieho slova a mod-
litbu. Diabol ti dovolí robiť 
čokoľvek, dokonca aj dobré 
skutky, len aby si sa prestal 
modliť. Nenaleť mu na to 
a nech niet v tvojom živote 
dňa bez dostatočnej modlit-
by a bez Božieho slova.

na každý deň

Keď Ježiš spolu s Petrom, Jakubom 
a Jánom prišiel k domu predstavené-
ho synagógy Jaira, videl rozruch, plač 

a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: 
„Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumre-
lo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. (porov. Mk 5, 38 
– 40) Niečo podobné by sa udialo aj v našich 
kresťanských rodinách. Len si spomeňme na 
zvyklosti, keď namiesto tichých vrúcnych 
modlitieb  miestne plačky spustia svoje ná-
reky a lamentácie, ba až výkriky zúfalstva 
a drásajú tým srdcia pozostalých. Ba mnohí 
si ešte žiadajú ústami kňaza odobierky od 
najbližších, čo má neraz po smrti nahradiť to, 
čo si mali ľudia vo vzájomnom každodennom 
odpustení urobiť ešte za živa.

Keď z mesta Naim vynášali mŕtveho jedi-
ného syna vdovy, Ježišovi jej bolo ľúto a po-
vedal jej: „Neplač!“ Potom jej syna vzkriesil 
a vrátil jej ho živého. (porov. Lk 7, 11 – 15) 
A máme tu ďalší aspekt našich pohrebov. 

Príde nám ľúto pozostalých, prejavíme for-
málnu sústrasť alebo napíšeme kondolenčný 
pozdrav, a koniec. Život ide ďalej. Ježišovi 
prišlo vdovy ľúto, ale neostal len pri ľútosti, 
ale pomohol tak, že to matka – vdova cítila 
po celý svoj život. Máme podobné príležitosti 
pomôcť aj my?

Pri treťom vzkriesenom, Lazárovi, ktorý 
už štyri dni ležal v hrobe a už páchol, nám 
Pán Ježiš ukazuje pravú mieru ľútosti nad 
smrťou priateľa, ktorého miloval. Svätý apoš-
tol a evanjelista Ján to krásne a jednoducho 
vystihol, keď napísal: „A Ježiš zaslzil.“ (Jn 
11, 35) Taký tichý, dôstojný plač prináleží 
kresťanskému pohrebu. Zaslzenie ako prejav 
lásky a vďačnosti za všetko, čo nám za živa 
zosnulý urobil. Aj tento tichý plač a zármu-
tok má byť prežiarený svetlom a radostnou 
nádejou budúceho vzkriesenia.

Ježiš komusi povedal: „Poď za mnou.“ 
On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť 
a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: 
„Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. 
Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo.“ (Lk 9, 59 
– 60) Hádam niet lepšej príležitosti hovoriť 
o Ježišovom a našom budúcom vzkriesení 
ako práve na pohrebe. Táto najradostnejšia 

správa je na to, aby potešila, prehriala a pre-
svietila aj bolesť a smútok ľudskej duše, ktorá 
sa na nejaký čas musí odlúčiť od milovanej 
osoby. A to je úloha Ježišovho učeníka, úloha 
kňaza, aby na pohrebe kázal pre živých, nie 
pre mŕtvych, aby ohlasoval radosť z nášho 
budúceho vzkriesenia a nie ponáral pozo-
stalých do ešte väčšieho žiaľu a hlbšieho 
mora sĺz. Kresťanský pohreb by nemal byť 
znehodnotený ani príhovormi zástupcov 
z pracovísk, ak sa nezhodujú s kresťanskou 
vierou vo vzkriesenie. Buď je pohreb kres-
ťanský, alebo pohanský.

A nakoniec si položme otázku – aký by 
teda mal byť náš kresťanský pohreb?

Odpoveď na to dáva sám Ježiš evanjeli-
ovou správou o jeho vlastnom pohrebe, čo 
nakoniec spievame v tropári pri ukladaní 
pláštenice do hrobu na Veľký piatok: Ctihodný 
Jozef sňal z kríža tvoje prečisté telo. Ovinul ho 
čistým plátnom, natrel voňavými masťami 

a uložil do nové-
ho hrobu. Toto 
všetko sa odo-
hra lo  ce l kom 
rýchlo, v tichosti 

a dôstojnosti, bez zvykových ceremónií ži-
dovského pohrebu a v kruhu tých najbližších. 
Nebolo času na nič zbytočné, čím chcel Ježiš 
naznačiť, že podstatná je Veľký noc, blízko 
je jeho vzkriesenie. Aj pre nás je všetko, 
čo nesúvisí s nádejou na naše vzkriesenie, 
zbytočné. Zbytočné sú všetky zvyklosti po-
chádzajúce ešte z pohanských čias, zbytočné 
sú plačky, zbytočné sú odobierky, zbytočné je 
dávať do rakvy k mŕtvemu ružence (možno 
ho za živa ani nedržal v rukách), modlitebné 
knižky a rôzne devocionálie, ako to robili 
dávni staropohanskí predkovia. Už aj súčasní 
novopohania kladú do rakvy osobné veci, 
peniaze, talizmany a fetiše zosnulého, ba 
– čo je až na neuverenie – mobily! Udržiavať 
zvyklosti takéhoto druhu je nekresťanské 
a prieči sa duchu evanjelia.

Skúsme sa teda v týchto dňoch, keď si 
spomíname na našich zosnulých, zamyslieť 
nad tým, čo je pre nich najužitočnejšie, čo 
ešte môžeme urobiť pre plnosť ich večnej bla-
ženosti a čo je dôležité robiť v našom živote, 
aby smrť nebola najtragickejším koncom, ale 
začiatkom nepredstaviteľne krásneho života 
v milujúcom Božom náručí.

Jozef Voskár

duchovné čítanie

A JEŽIŠ ZASLZIL (JN 11, 35)
V tomto novembrovom čase bude hádam na mieste, aby sme 
spoločne pouvažovali o našich pohreboch, ktorých pravý kres-
ťanský charakter veľmi často zatieňujú nánosy pohanského tradi-
cionalizmu.

Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych. 
Ty choď a ohlasuj evanjelium.
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Život nie je taký jednoduchý, 
úspešný a idylický, ako o tom 
sníva mladý chlapec. Súčasťou 

otcovej zodpovednosti je pomáhať 
synovi čeliť drsnej realite života a na-
učiť ho, ako úspešne naložiť so svojím 
životom.

JOZEFOV PRÍBEH

Radi by sme vám predstavili príklad 
mladého muža. Jedno z jeho prvých 
zamestnaní bolo roznášať reklamné 
plagáty obchodných reťazcov. Za me-
siac doručil viac ako tisíc brožúr. Za 
každú brožúru dostal určitú sumu. 
Keď začínal, otec mu rozprával o realite 
obchodu a nutnosti dávať si časť zá-
robku bokom na krytie mimoriadnych 
výdajov. Upozornil ho tiež, že jeho 
batoh sa začína rozpadávať a aby si za-
čal odkladať peniaze na nový. Chlapec 
otcove rady nebral na vedomie. O pár 
mesiacov sa mu batoh roztrhol a on sa 
sťažoval otcovi, ako ťažko sa mu nosia 
reklamné plagáty v rukách. Požiadal ho, 
aby mu požičal nejaké peniaze na nový 
batoh. Pre otca bolo veľmi ťažké usku-
točniť túto výchovnú lekciu, ale keďže 
si uvedomoval jej dôležitosť, dokázal 
mu povedať nie. Syn bol na otca veľmi 
nahnevaný, a keď dostal výplatu, išiel 
a kúpil si drahý kožený batoh. Otec ve-
del, že si ho kúpil preto, aby ho nazlostil. 
Keď ho otcovi ukázal, otec mu povedal: 
„Je veľmi pekný, dal si za neho určite 
veľa peňazí, ale to, že si si kúpil tento 
batoh, znamená, že ti ostane menej pe-
ňazí, ktoré by si mohol použiť na veci, 
ktoré sa ti páčia. Nakoniec sa obnosí 
rovnako ako ten nylonový.“ Druhý deň 
syn vymenil batoh za lacnejší.

Táto príhoda naučila mladého muža 
pár dôležitých zásad. Naučil sa, že je dô-
ležité predvídať a plánovať veci do bu-
dúcnosti, pretože keď to neurobí, nikto 
mu v tom nepomôže. Naučil sa tiež, 
že keď nemá peniaze, ktoré potrebuje, 
musí si vystačiť s tým, čo má. A naučil 
sa aj zamyslieť nad tým, čo si kúpi. 

Otcovým cieľom pri zasväcovaní 
syna do reality nie je ničiť jeho detské 

sny, ale pomôcť mu správne sa rozho-
dovať pri ich plnení.

TOMÁŠOV PRÍBEH

Príklad Tomáša nám pomôže objaviť 
dôležitosť otca pri synovom vstupe do 
života dospelých. Tomáš sa rozhodol, 
že by mal rád toyotu. Keďže už má 
trvalé zamestnanie, je slobodný, bez 
záväzkov, jeho túžba je uskutočniteľná, 
ale prišiel sa poradiť so svojím otcom. 
Otec súhlasil a vyjadril presvedčenie, 
že by bolo pekné, keby ju mal. Zároveň 
ho upozornil, že niekedy si ľudia kupujú 
drahé veci, a potom musia venovať 
všetok svoj čas, aby ich uživili. A tak 
sa musia niekedy vzdať aj vecí, ktoré sú 
pre nich dôležité. Potom mu dal číslo 
poisťovacieho agenta, aby zistil, koľko 
by stála poistka. Mohol mu to povedať aj 
sám, ale v jeho podaní by táto informá-
cia vyzerala nepresná alebo prehnaná. 
Keď zavolal agentovi, prekvapený prišiel 
a povedal: „Otec, vieš koľko tá poistka 
stojí?“ „Áno,“ odpovedal otec, „je to 
otrasné, čo?“

Tento postoj otca je pre dospieva-
júceho muža nevyhnutný. Bez neho 
môže mladý muž vyrastať s nereálnymi 
predstavami. Môže sa stať večným štu-
dentom, ktorému ide dobre získavanie 
vedomostí, ale nie je schopný podstúpiť 
riziko premeny vedomostí na úspešnú 
kariéru. Môže sa stať človekom, ktorý 
stále mení zamestnania. Môže byť opa-
kovane prepustený, nútený meniť prácu, 
pretože nedokáže dlhodobo pracovať.

PETROV PRÍBEH

Peter je príkladom muža, ktorý pri-
šiel o otcovské vedenie a autoritu, pred 
ktorou by mohol skladať účty. Veľmi ho 
ranila nečakaná smrť otca, keď mal iba 
deväť rokov. Peter je šikovný muž, veľa 
číta, dokáže inteligentne diskutovať na 
akúkoľvek tému, absolvoval rôzne semi-
náre, ale nikdy nebol úspešný vo svojej 
kariére. Nemá žiaden použiteľný diplom 
ani si nedokáže prácu udržať dlhšie 
ako pár mesiacov. Pravidelne mešká 

s platením účtov a nikdy nebol schopný 
živiť rodinu. V čom tkvie jeho problém? 
Nie je to nedostatok schopností, pretože 
dokáže predávať, vymýšľať, plánovať. 
Nejde o to, že by si nemohol nájsť prácu. 
Prvý mesiac ho ľudia doslova milujú, 
ale potom ho začnú nenávidieť. Stane 
sa arogantným, na seba zameraným, 
neplní si úlohy. Ľudia zistia, že s ním 
nemôžu počítať, a teda opäť skončí na 
ulici. Táto šablóna sa vzťahuje k rane, 
ktorú utrpel, keď jeho otec zomrel. Keď 
sa to stalo, neobjavil sa žiaden iný muž, 
ktorý by mu bol k dispozícii a ktorý by 
mu pomohol vysporiadať sa so stratou, 
pestovať a viesť jeho intelekt k produk-
tívnemu talentu. Nebol tu nijaký muž, 
ktorý by ho naučil zodpovednosti. 
Nemal na blízku muža, ktorý by mu po-
vedal: „Budem ťa podporovať a naučím 
ťa, čo budem môcť, ale musíš mať toľko 
zodpovednosti, že si svoje účty zaplatíš 
sám.“ Peter mal niekoľko starších prí-
buzných žien, na ktoré sa obracal so 
svojimi potrebami. Tie stále vyriešili 
jeho problémy. A tak sa nikdy nenaučil 
zodpovednosti a produktivite.

Keď sa o synov v ranom období živo-
ta nestará otec, nemajú reálnu predsta-
vu o tom, čo znamená úspech. Mnoho 
mladých mužov hľadá niekoho, kto im 
povie: „Si ten najlepší, si fantastický!“ 
Očakávajú, že začnú zarábať päťdesiat-
tisíc mesačne. Netušia, že môžu mať 
roky zle platenú, nenaplňujúcu a pod-
radnú prácu, kým dosiahnu konečný 
cieľ. Nechcú prijať prácu, ktorá úplne 
nezodpovedá tomu, čo by chceli, a tak 
sú frustrovaní a v depresii zo svojej 
životnej reality. Otcovia hrajú neuveri-
teľne dôležitú rolu pri rozvíjaní úspešnej 
a vyváženej kariéry synov.

OTEC A KARIÉRA SYNA

Hlboké rany vo vzťahu s otcom 
brzdia mnohých mužov v schopnosti 
dosiahnuť svoje pracovné ciele. Sy-
novské zranenie môže doviesť muža 
k závislosti od práce, môže spôsobiť, 
že navonok bude úspešný, no voči 
sebe deštruktívny. Môže dokonca viesť 
k tomu, že nebude schopný vybudovať 
si žiadnu kariéru. 

Vždy je tu možnosť, milí muži, spo-
znať svoje rany a s odvahou a dôverou 
ich vydať najlepšiemu psychológovi 
a lekárovi duší – Ježišovi Kristovi. Pra-
jeme vám na tejto ceste veľa odvahy 
a úspechov.

Podľa knihy E. R. Henslina Otec  a syn 
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci.

 lekáreň duše

Nereálne očakávania
..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)

Očakávania muža vo vzťahu k svojej kariére a úspechu 
v živote vyplývajú z toho, aký má vzťah s otcom. Muž po-
trebuje vzťahy so staršími mužmi, ktorí ho budú uvádzať 
do nových vecí, podporovať, viesť, vyučovať a sprevádzať. 
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2222Aby sme mohli dosiahnuť plnší po-
hľad na slávenie manželstva podľa 
záväzného slovenského prekladu 

Malého trebníka, všimnime si zopár ďalších 
rozdielov oproti dočasnej praxi, ktorá tu 
jestvovala niekoľko ostatných rokov alebo 
desaťročí.

V ostatnom čase bolo zvykom, že kňaz 
posvätil snubné prstene ich pokropením 
svätenou vodou. Hoci používanie svätenej 
vody na podobné účely je bežné aj v našej 
konštantínopolskej tradícii, predsa v tomto 
konkrétnom prípade išlo o zvyk mechanicky 
prevzatý z latinskej tradície. Súčasný text 
sobáša o posvätení snubných prsteňov mlčí. 
To však v nijakom prípade neznamená, že 
sa nemajú posvätiť. Malý trebník skôr pova-
žuje za samozrejmé, že kňaz posvätí snubné 
prstene tým spôsobom, ktorý je mimoriadne 
starobylý a v cirkvách grécko-slovanského 
obradu tradičný: ich položením na prestol 
(oltár, trapézu). Prestol je najposvätnejšie 
miesto celej svätyne, miesto takpovediac 
dokonale preniknuté božskými energiami 
Svätého Ducha. Je to miesto, ktoré biskup 
posvätil myrom a na ktorom spočíva Božie 
Slovo v podobe evanjelia a vtelený Boží Syn 
pod spôsobmi chleba a vína. Spomínanými 
nemateriálnymi energiami Božieho Ducha 
snubné prstene akoby preniknú a prežiaria 
sa. Uvedená skutočnosť nás okrem toho 
vedie k opätovnej potrebe uvedomiť si 
posvätnosť, čiže pri doslovnom preklade 
z hebrejského jazyka vlastne „oddelenosť“, 
v istom zmysle absolútnu „nedotknuteľ-
nosť“, celej svätyne, ktorá sa momentálne 
dosť málo rešpektuje.

Dvaja ľudia sa nemôžu stať snúbencami 
bez toho, aby to skutočne chceli. Sloboda, 
slobodná vôľa, slobodná voľba sú v tomto 
prípade nevyhnutnou podmienkou plat-
nosti daného obradu. Z tohto hľadiska 
môže niekoho prekvapiť skutočnosť, že sa 
záujemcom o zasnúbenie nekladú nijaké 
otázky. Riešenie tohto zdanlivého problému 
je však veľmi jednoduché: svoje slobodné 
rozhodnutie stať sa snúbencami vyjadrujú 
dvaja ľudia tým, že bez donútenia prídu do 

chrámu a bez akéhokoľvek náznaku odporu 
robia všetko, čo sa od nich vyžaduje. Svoju 
vôľu teda neprejavujú slovami, ale gesta-
mi. Podobným spôsobom, teda gestami, 
konkrétne gestom sklonenia hlavy, sa pri 
spovedi vyjadruje ľútosť, ako sme o tom už 
písali v jednej z predchádzajúci katechéz.

Nastoknutie obrúčok na prstenníky 
pravej ruky snúbenca a snúbenice nevy-
konávajú žiadatelia o zasnúbenie, ale kňaz. 
Tak sa vyjadruje skutočnosť, že tým, kto 
koná zasnúbenie, v skutočnosti nie sú ľudia, 
ale samotný Boh. Uvedené presvedčenie je 
ešte zdôraznené pasívnou formuláciou tex-
tu, ktorý toto gesto sprevádza: „zasnubuje 
sa Boží služobník...“, „zasnubuje sa Božia 
služobníčka...“. V niektorých oblastiach je 
zvykom, že si snúbenci obrúčky niekoľko 
krát medzi sebou vymenia. Nasleduje 
síce dobrovoľná, ale mimoriadne krásna 
modlitba, ktorá okrem iného na mnohých 
príkladoch z dejín spásy demonštruje, že 
zasnúbenie práve týchto dvoch ľudí neslo-
bodno považovať za obyčajnú náhodu, ale 
za výsledok odvekej Božej prozreteľnosti. 
To zároveň naznačuje, aký vzácny je daný 
zväzok v očiach samého Krista, s akou úctou 
sa treba k nemu správať.

Obrad zasnúbenia, ktorému sme sa do-
posiaľ venovali, sa začína v predsieni chrá-
mu, kde kňaz budúcich snúbencov tri razy 
požehná a odkiaľ ich vovádza do chrámovej 
lode. Niekde je zvykom, že kňaz najprv 
vloží budúcim snúbencom do rúk zapále-
né sviece, symbol obety a súčasne samého 
Krista. Ak sa zasnúbenie slávi samostatne, 
môže kňaz pár voviesť až pred ikonostas. 
Ak však bude bezprostredne po zasnúbení 
nasledovať korunovanie (ovenčenie, sobáš 
v najvlastnejšom zmysle slova), z praktic-
kých dôvodov treba daných ľudí voviesť iba 
do zadnej, v krajnom prípade do strednej 
časti chrámu. V opačnom prípade by nebolo 
možné uskutočniť slávnostný sprievod kňa-
za a snúbencov do chrámu, ktorý sa má ko-
nať v prvej časti obradu korunovania počas 
spevu 127. žalmu (podľa Septuaginty).

Marcel Gajdoš

 katechéza - malý trebník

 Sobáš

Sobota  24. november

Ty choď a zvestuj Božie kráľov-
stvo! (Lk 9, 60b)

Toto slovo neplatí len pre 
biskupov, kňazov a kateché-
tov. Každý kresťan je povinný 
svojím spôsobom a podľa 
svojich možností ohlasovať 
Božie kráľovstvo. Beda nám, ak 
sa budeme za Boha hanbiť. Do-
kážeme sa v práci, v zamestnaní 
či doma rozprávať o čomkoľvek, 
niekedy aj zbytočne. Rozprá-
vajme sa o Bohu. Tento svet 
je hladný a potrebuje počuť 
radostnú zvesť o Božej láske 
práve od teba. Hovor o svojich 
skúsenostiach s Pánom, o tom, 
čo robí Boh v tvojom živote. 
Lebo ak sa nebudeme za Boha 
hanbiť, aj on sa prizná k nám. 
A nestaraj sa, čo budeš hovoriť 
a či sa nestrápniš. Pán bude 
s tebou. 

Nedeľa  25. november

Pilát povedal Ježišovi: „Tak pred-
sa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám 
hovoríš, že som kráľ.“ (Jn 18, 37a)

Možno to znie zvláštne, ale kaž-
dý z nás je sluhom. Každý nie-
komu alebo niečomu slúži. Vieš, 
koho sluhom si ty a kto alebo 
čo je tvojím pánom? Človek 
môže byť otrokom čohokoľvek. 
Alkoholu, práce, televízie, 
peňazí, rodiny, koníčkov. Zistím 
to jednoducho – podľa toho, 
čo mi je v živote najprednejšie. 
Tomu slúžim.
Ale je len jediný, komu sa nao-
zaj oplatí slúžiť, lebo to nezneu-
žije a ty sa nesklameš. A je ním 
Boh. On je tvoj jediný, pravý 
Kráľ. Preto Mária hovorí: „Hľa, 
služobnica Pána.“ Ona vedela, 
komu sa oplatí slúžiť.
Buď slobodný od ľudí, buď 
slobodný od vecí okolo seba 
a staň sa závislým od Boha. On 
chce byť aj tvojím Kráľom.

Slavomír Palfi

na každý deň
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Gréckokatolícky kalendár na rok 2008
V týchto dňoch vychádza Gréckokatolícky knižný 
kalendár na rok 2008. Pre veľký počet aktuálnych 
príspevkov od renomovaných autorov redakcia 
rozšírila rozsah kalendára na 144 strán. Veríme, 
že čítanie Gréckokatolíckeho kalendára 2008 bude 
pre vás zdrojom hodnotných duchovných zážitkov 
a inšpirácií. Kalendár si  zakúpte u svojich kňazov 
vo farnostiach alebo si ho objednajte na adrese: 
BYZANT, Moyzesova 24, 040 01 Košice.

redakcia kalendára

Koinonia Ján Krstiteľ – Realita Prešov
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie 
vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť 
skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí 
chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi 
vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“

Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeci-
álne zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov 
v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
Gréckokatolícke chrámy:
12. 11. 2007 o 17.30 hod.  Humenné – Dubník
25. 11. 2007 o 16.30 hod. Prešov – Sekčov
26. 11. 2007 o 17.30 hod. Bardejov – Vinbarg

Večer chvál s modlitbou príhovoru na rozličné 
potreby
31.10. 2007 o 17.00 hod. Prešov, Opál – miestnosť 
koinonie

Všetkých srdcečne pozývame!

Naša krstná mama MUDr. Oľga Janočková z Vra-
nova nad Topľou sa 5. novembra dožila krásneho 
veku – 70 rokov. 
Drahá naša Kaťka, prajeme ti pevné zdravie, veľa ra-
dosti, trpezlivosti a od nebeského Otca vyprosujeme 
veľa Božích milostí, hojnosť darov Svätého Ducha a 
ochranu Božej Matky. Ďakujeme, že si ...

Mirka, Branko a Gabika

Drahý náš duchovný otec ThDr. 
Slavko Ganaj, PhD., 21. no-
vembra 2007 oslávite 10. vý-
ročie kňazskej vysviacky. Pri 
tejto príležitosti vám chceme 
úprimne zablahoželať a z ce-
lého srdca poďakovať za vašu 

obetavú prácu počas 5-ročného pôsobenia v našej 
farnosti. Ďakujeme vám za vaše úprimné a povzbu-
divé slová, za vaše rady a modlitby. Do ďalších rokov 
vám želáme veľa síl vo vašej pastoračnej  činnosti, 
pevné zdravie a veľa Božích milostí. Nech vás i na-
ďalej sprevádza láska dobrotivého Boha a ochrana 
Presvätej Bohorodičky.
veriaci farnosti Vyškovce a filiálok Chotča a Vislava

Krásnych a požehnaných 60 rokov oslávil 7. novem-
bra 2007 o. Viktor Kučerka. Nech vás Ježiš Kristus 
v ďalšom živote posilňuje, nech vás Svätý Duch 
na každom kroku osvecuje, nech vás Božia Matka 
navždy ochraňuje, aby aj naďalej pokoj a úsmev 
žiarili na vašej tvári.
Ďakujeme vám za pôsobenie počas jedného roka 
v našej farnosti a vyprosujeme vám u Boha veľa síl 
do vašej ďalšej namáhavej práce.
Úprimné Pán Boh zaplať! Na mnohaja i blahaja 
lita!

veriaci z farnosti Petkovce a filiálky Zlatník

Súťaž Journalist prize
Jezuitská služba utečencom vyhlasuje novinársku 
súťaž s názvom Prístup k azylu na tému migrácia, 
do ktorej sa môžu zapojiť študenti vysokých škôl 
členských štátov Rady Európy, ako aj ich čerství 
absolventi. Termín odovzdania príspevkov je 22. 
február 2008. Autori troch najlepších článkov budú 
pozvaní do Bruselu, kde sa zúčastnia na ceremónii 
odovzdávania ceny v Európskom parlamente. 
Hlavný víťaz má možnosť navštíviť utečenecký tábor 
v Afrike, kde sa stretne s utečencami, reprezentant-
mi iných mimovládnych organizácií a miestnymi 
médiami. Študenti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, 
musia napísať článok  s počtom cca 1200 slov 
v ktoromkoľvek európskom jazyku a priložiť kópiu 
v anglickom jazyku. Prihlasovací formulár a ďalšie 
informácie o súťaži v angličtine spolu s odkazmi na 
organizácie, ktoré pracujú s utečencami a žiadateľmi 
o azyl, sa pod názvom Journalist Prize 2007 – 08 
nachádzajú na www.jrseurope.org. 

TK KBS/ -ff

Cenník inzercie (pre občiansku inzerciu)
- slovo (dátum) 3 Sk a fotografia a rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočí-
tame. Bližšie informácie: 051-75 62 668. 
Blahožeklanie kňazovi k okrúhlemu jubileu v nor-
málnom rozsahu je za dobrovoľný príspevok.

inzercia a oznamy

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

Poz vá n k y

B l a h ože l á m e

Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 
0918 623 064; www.promontca.sk INZERCIA

TEPELNÁ IZOLÁCIA SYSTÉMOM FÚKANEJ 
MINERÁLNEJ VLNY MAGMARELAX 

vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií 
a tepelnú pohodu. Zatepľujeme trámové stro-
py, pultové strechy, steny s dutinou a stropné 
konštrukcie. Technické posúdenie, zameranie 
a optimálny návrh riešenia ZDARMA.

KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca

Mobil: 0915 042 522
INZERCIA

ŠTUDUJETE V PREŠOVE?
ALEBO VAŠE DETI, ČI VNÚČENCE? 

Všetkým mladým ponúkame možnosť navštíviť 
kaviareň Smajlík a Gréckokatolícke mládežnícke 
centrum na Hlavnej 2 v uličke oproti Gréckokato-
líckemu biskupstvu. Čo ponúka?
* každodenné stretnutia a besedy s pozvanými 
hosťami
* internet
* občerstvenie
* možnosť stretnúť sa v kultúrnom a nefajčiarskom 
prostredí

Príďte a presvečte sa!

SVÄTÁ HILDEGARDA Z BINGENU 
Mimoriadny akciový balíček pod vianočný strom-
ček od rakúskej firmy Espara: Kniha R. Schillera 
„Zdravie z lekárne svätej Hildegardy“ o receptoch 
známej liečiteľky z 12. storočia + krém List čer-
veného viniča na kŕčové žily a opuchnuté nohy 
+ Bylinkový gél s obsahom slezu a púpavy proti 
svrbeniu za akciovú cenu 599 Sk. Objednávajte na 
adrese Regpharm, Koceľova 17, 821 08 Bratislava 
(na tejto adrese iba objednávky, nie predaj) alebo 
e-apotheke@arcor.de. Akcia platí do vypredania 
zásob.

INZERCIA

VYKUROVANIE pre KOSTOLY

 TEPLOMETY – okamžité teplo
 vykurujete, iba keď potrebujete

Teplomety sú elektrické infražiariče, ktoré pro-
dukujú tepelné žiarenie najviac podobné slneč-
nému.

QH CONTROL s.r.o.
0910 77 66 77

EKOLÓGIA – nehlučná a bezprašná prevádzka, 
žiadny kondenzát, žiadna spotreba kyslíka a ne-
vytvárajú sa žiadne emisie.

HOSPODÁRNOSŤ – tento vykurovací systém 
ohrieva osoby, zvieratá a predmety, bez ohriatia 
vzduchu, preto nemá tepelné straty, ako napr.
otvorené okno, dvere, či zlá izolácia. Čím je objekt 
väčší, alebo menej zaizolovaný, tým je tento typ 
vykurovania lacnejší.

POUŽITIE – všade tam, kde tradičnými vykuro-
vacími metódami nemožno dosiahnuť tepelnú 
pohodu: v priemyselných halách, skladoch, 
dieľňach, garážach, kostoloch, športových ha-
lách, tenisových kurtoch, stajniach, sklenníkoch, 
záhradách, reštauračných terasách. Kombináciou 
s pohybovým čidlom, termostatom a reguláto-
rom teploty, je možné vytvoriť plnoautomatické 
tepelné zariadenie.

INZERCIA

Darujte Slovo blízkemu na Vianoce
a vy od nás dostanete pod stromček knihu.

Bližie informácie na tel. čísle 051 / 77 314 81, maili: slovogrk@greckokat.sk.
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EZECHIÁŠ

NEPREHLIADNI!

Bol judským kráľom a robil,
čo sa páči Pánovi.

D OBR Á SPR ÁVA  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

detská stránka

- bdk -

Súťažná otázka:

Pomôcka:  2 Kr 18, 2

Odpoveď pošli najneskôr 
do   25. novembra 2007.

Výhercu oceníme nálepkami 
a záložkou s biblickou 

postavou.  Z  úspešných 
riešiteľov bude vylosovaný  vý-

herca zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 21/ 2007:

Veronika Stašová z Hriadok.
Blahoželáme.  

Ako sa volala
Ezechiášova matka?

Milé deti,
Boh vie na dobré využiť aj cho-
robu alebo iné utrpenie.  Cez ne 

nás privádza bližšie k sebe. Určite 
sa aj vám viackrát stalo, že ste si 
naňho spomenuli iba vtedy, keď 
vám bolo ťažko. Aj kráľ Ezechiáš 

sa dostal do takejto situácie, 
ale obrátil sa na Pána a ten ho 

uzdravil.

(1234 - 45 + 698 + 654 
+ 125 - 1297 + 25486 
- 23974 -1): 2 - 1425 = 

D OBR Á SPR ÁVAD OBR Á SPR ÁVA BIBLICKÉ PRÍBEHY

Správne odpovede z č. 21/ 2007: Minisúťaž: malomocenstvo; Rieky: Farfar a Abana; Jordán: 7; Rúcho: c.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Správne odpovede z č. 21/ 2007: Minisúťaž: malomocenstvo; Rieky: Farfar a Abana; Jordán: 7; Rúcho: c.Správne odpovede z č. 21/ 2007: Minisúťaž: malomocenstvo; Rieky: Farfar a Abana; Jordán: 7; Rúcho: c.Správne odpovede z č. 21/ 2007: Minisúťaž: malomocenstvo; Rieky: Farfar a Abana; Jordán: 7; Rúcho: c

Raz  prišli do Jeruzalema poslovia 
asýrskeho kráľa a vyzývali kráľa 
Ezechiáša, aby sa vzdal, lebo Jeruza-
lem padne do ich rúk. Hovorili ľudu, 
aby neveril Ezechiášovi, lebo nema-
jú šancu a ich Boh ich nezachráni. 
Ezechiáš vzal písmo z rúk poslov 
a prečítal ho. Keď odišli, vystúpil do 
Pánovho domu a rozprestrel ho pred 
Pánom. Potom sa Ezechiáš modlil:  
„Je pravda, Pane, asýrski králi znivo-
čili národy a ich krajiny. Teraz však, 
Pane, vysloboď nás z jeho ruky, nech 
poznajú všetky kráľovstvá zeme, že 
ty, Pane, si jediný Boh!“ Vtedy mu 
prorok Izaiáš poslal odkaz.
Aký to bol odkaz? Dozvieš sa to, keď 
vyplníš nasledujúcu úlohu.
Úloha: Do textu doplň správne písme-
ná.

čo sa páči Pánovi.uzdravil.

 • o  oo  hoorí  án  o  sýskom 
káľoi:
N • kočí  do  ohoo  m • s,
ni  šíp  a  n • ys • lí;
ni  šíom  nň  n • zúočí,
ni  násyom  ho  n • obkol • sí. 
ái  s  c • sou, koou iši • l
a  do  ohoo  m • s n • kočí,
hooí  án. 
Bud • m  kyť  oo  m • so,  by  som  
ho  
zchánil
kôli  s • b •    kôli  Dávidovi,  sojmu  
služobníkoi.“
(2 Kr 19, 32 - 34)

  •      e 
 P/p
 a
 r
 t
 v

PROROKOV ODKAZ

Niekedy sú roky veľmi 
dôležité. Keď  Ezechiá-
ša Pán uzdravil, pridal 
mu istý počet rokov. 
Ezechiáš sa tomu veľ-
mi potešil. Vieš, koľko 
to bolo rokov? A vieš, 
koľko rokov mal Eze-
chiáš, keď začal kra-
ľovať?
Úloha:  Ak správne 

nájdeš cestu ku kráľovskej korune, zistíš, v koľkých rokoch nastúpil na trón. Ak správne 
vypočítaš matematický príklad, zistíš, koľko rokov mu pridal Pán po uzdravení.

D OBR Á SPR ÁVAD OBR Á SPR ÁVA

- bdk -

NA TRÓNE

PRIDANÝ POČET
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
08.00 Program
08.05 Druhá šanca
 Dlhodobo chorí ľudia
08.30 Na koberčeku (31)
08.45 Čítame z kresť. periodík 
08.55 Nočná univerzita 

Mons. Ján Graubner: Deň Cirkvi 
09.45 Cesty za poznaním
 Prírodné krásy
10.15 Octava dies
10.45 Tandem kvíz (16)
11.20 Nórsko Cestopisný dokument
11.40 Letecké príbehy (1)
 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi (28)
 Ing. Vít Janků: Rodina v ohrození
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Plač uprostred ticha
 O vojne v Sudáne
16.40 Na veternej hôrke 

Dokument
17.05 Exit 316 (10)
 Magazín pre mládež
17.25 Hornolidečsko
 Francova Lehota
17.35 Baterka (8)
18.05 Druhá šanca
18.35 Letecké príbehy (2)
18.50 Cesty za poznaním
19.15 Križovatky (9) Aleš Jaluška
19.40 Deti z Nyumbani Dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Kuba
21.00 Na koberčeku (31)
21.20 Atlas Charity Svibice
21.25 Prírodné krásy Ameriky 

(1/13) Redwood 
21.55 Nočná univerzita
 Stretnutie mládeže na Svätej Hore 

1999
22.25 Octava dies
23.00 Lumen 98
23.25 Pocta českým svätcom II.
 Vokálno-inštrumentálny koncert
00.35 Cesty za poznaním

08.00 Program
08.05 Kuba
08.55 Pro vita mundi (28)
 Ing. Vít Janků: Rodina v ohrození
09.40 Cesty za poznaním
 San Francisco
10.10 Noemova pošta R
 Diskusná relácia
11.40 Letecké príbehy (2)
 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pocta N. Paganinimu
 Záznam koncertu
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Lumen 98
16.30 Pro vita mundi (53)
 Ján Tomíček
17.15 Križovatky (9) Aleš Jaluška
17.40 Národné parky Českej 

republiky
 Blanský les – Vyšenské kopce
18.05 Detská televízia
18.35 Letecké príbehy (3)
 Animovaná rozprávka
18.50 Deti z Nyumbani
 Dokument
19.05 Roky letia k anjelom (9)
 P. ThLic. Gereon Tomáš Biňovec, 

Opraem.
19.30 Prírodné krásy Ameriky 

(2/13) Yosemitský národný park
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Misijný magazín (16)
21.05 Na misiách s kardinálom 

Tomkom (4) P
 Misie v Amerike a Oceánii
21.40 Hornolidečsko
 Francova Lehota
21.50 Exit 316 (10)
 Magazín pre mládež
22.10 Tandem kvíz (16)
22.45 Hlbinami vesmíru (10)
23.45 Pro vita mundi (28)
 Ing. Vít Janků: Rodina v ohrození
00.30 Octava dies

08.00 Program
08.05 Atlas Charity Svibice
08.10 Druhá šanca
 Dlhodobo chorí ľudia
08.40 Hlbinami vesmíru (10)
09.40 Exit 316 (10)
10.00 Cesty za poznaním
 St. Peterburg
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos
12.00 Z pokladov duše
12.05 Na veternej hôrke
 Dokument
12.25 Deti z Nyumbani
 Dokument
12.40 Lumen 98
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nočná univerzita
 Stretnutie mládeže na Svätej Hore 

1999
16.35 Nórsko Cestopisný dokument
16.50 Plač uprostred ticha
 O vojne v Sudáne
17.20 Štúdio AHA! (8)
 Relácia pre mladých
18.05 Cesty za poznaním
18.15 Exit 316 (11) P
 Magazín pre mládež
18.35 Mašinky (10) Rozprávka
18.45 Sme živé kamene P
 Dokument
19.15 Pro vita mundi (53)
 Ján Tomíček
19.55 Z pokladov duše
20.00 Križovatky (9) Aleš Jaluška
20.30 Kuba
21.30 Atlas Charity P
 FEST ROM 2006 
21.35 Hornolidečsko Horný Lideč
21.45 Nočná univerzita 
 Mons. Ján Graubner: Deň Cirkvi
22.35 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
00.05 Tandem kvíz (16)
00.40 Národ. parky Českej rep.
 Blanský les – Vyšenské kopce

08.00 Program
08.05 Na veternej hôrke
 Dokument
08.25 Atlas Charity FEST ROM 2006
08.35 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
 Stretnutie mládeže na Svätej Hore 

1999
09.30 Cesty za poznaním
 Prírodné krásy
10.00 Prírodné krásy Ameriky 

(2/13) Yosemitský národný park
10.35 Kuba
11.25 Hornolidečsko Horný Lideč
11.40 Letecké príbehy (3)
Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Sme živé kamene
 Dokument
12.30 Prírodné krásy Ameriky 

(2/13) Yosemitský národný park 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Svätý František Xaverský 

a misie Jezuitov Dokument
17.00 Druhá šanca
17.25 Plač uprostred ticha
 O vojne v Sudáne
18.00 Tandem kvíz (17) P
18.35 Letecké príbehy (4)
19.05 Sme živé kamene
 Dokument
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pro vita mundi (54) P
 Lucia Pracná 
20.50 Cesty za poznaním
 Prírodné krásy
21.15 Druhá šanca
 Dlhodobo chorí ľudia
21.40 Križovatky (9) Aleš Jaluška
22.05 Atlas Charity FEST ROM 2006
22.10 Čítame z kresť. periodík
22.25 Exit 316 (11)
22.45 Na veternej hôrke
23.15 Noemova pošta R
00.45 Na koberčeku (31)

08.00 Program
08.05 Križovatky (9) Aleš Jaluška
08.30 Národ. parky Českej rep.
 Blanský les – Vyšenské kopce
08.50 Sme živé kamene
 Dokument
09.15 Misijný magazín (16)
10.20 Cesty za poznaním
 San Francisco
10.50 Na koberčeku (31)
11.05 Druhá šanca
 Dlhodobo chorí ľudia
11.40 Letecké príbehy (4)
 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (26)
 Príbehy z Nového zákona
12.30 Tandem kvíz (17)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
17.30 Sme živé kamene
17.55 Národ. parky Českej rep.
 Blanský les – Vyšenské kopce
18.15 Exit 316 (11)
 Magazín pre mládež
18.35 Letecké príbehy (5)
 Animovaná rozprávka
18.45 Kuba
19.35 Plač uprostred ticha
 O vojne v Sudáne
20.00 Z pokladov duše
20.05 FIAT LUX P
 Divadelné stvárnenie ruženca
21.00 Na veternej hôrke
 Dokument
21.30 Cesty za poznaním
 San Francisco
22.00 Misijní magazín (16)
23.05 Nočná univerzita
 Stretnutie mládeže na Svätej Hore 

1999
00.00 Prírodné krásy Ameriky 

(2/13) Yosemitský národný park 
00.35 Octava dies

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
 Dokument
08.30 Na koberčeku (31)
08.45 Čítame z kresť. periodík
08.55 Nočná univerzita

Eucharistia
 Stretnutie mládeže Tábor 2007
09.45 Cesty za poznaním P
 Eza, Sousa, Palác Dolmabah
10.15 Octava dies
10.45 Tandem kvíz  
11.20 Medzinárodný rómsky 

festival Dokument
11.40 Letecké príbehy (6)
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi (29)
 s Petrom Váňom
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Dotyk lásky a posvätenia P
 Dokumentárny seriál
16.35 Ratiboř P Dokument
17.10 Exit 316 (11)
 Magazín pre mládež
17.30 Hornolidečsko Dokument
17.45 Baterka (8)
18.10 Život bez predsudkov
 Dokument
18.35 Letecké príbehy (7)
 Animovaná rozprávka
18.50 Cesty za poznaním
 Eza, Sousa, Palác Dolmabah
19.20 Križovatky s Alešom Jaluškom
19.45 Pod kľúčom a krížom
 Dokument o Brnianskej diecéze
20.00 Z pokladov duše
20.05 Spojené arabské emiráty P
21.00 Na koberčeku (32)
21.20 Atlas Charity (22)
 Zariadenie pre matky s deťmi
21.55 Nočná univerzita (26)
 Ježiš áno, ale Cirkev...
23.25 Večer nórskej hudby
 Vokálno-inštrumentálny koncert
00.35 Cesty za poznaním
 Eza, Sousa, Palác Dolmabah

08.00 Program
08.05 Spojené arabské emiráty
08.55 Pro vita mundi (29)
 s Petrom Váňom
09.45 Cesty za poznaním
 Štokholm
10.10 Ruženec svetla
 Divadelná hra
11.40 Letecké príbehy (7)
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána
12.05 Gasparyan
 Záznam koncertu
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Sme živé kamene
 Dokument
16.30 Pro vita mundi
 s Luciou Prácnou
17.15 Križovatky s Alešom Jaluškom
17.40 Národné parky Českej 

republiky Podyje
18.05 Detská televízia
18.35 Zvonček a margarétka (1)
 Animovaná rozprávka
18.50 Pod kľúčom a krížom
 Dokument o Brnianskej diecéze
19.05 Roky letia k anjelom (10)
 Sochár Václav Česák
19.30 Lassen – zem vulkánov P
 Dokument
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Misijný magazín P
21.05 Mária v kresťanskej 

tradícii (1) P
 Dokument
21.35 Hornolidečsko
 Dokument
21.50 Exit 316 (11)
 Magazín pre mládež
22.10 Tandem kvíz (17)
22.45 Hlbinami vesmíru
 Dokument
23.45 Pro vita mundi (29)
 s Petrom Váňom
00.35 Octava dies
 Spravodajstvo z Vatikánu

08.00 Program
08.05 Atlas Charity
 Zariadenie pre matky s deťmi
08.10 Počiatky vojenského 

letectva (1) Po vojne
08.40 Hlbinami vesmíru
 Dokument
09.40 Exit 316 (11)
 Magazín pre mládež
10.00 Cesty za poznaním P
 San Francisco
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos
12.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
12.05 Ratiboř Dokument
12.40 Sme živé kamene
 Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Nočná univerzita (26)
 Ježiš áno, ale Cirkev...
17.00 Exit 316 (12)
 Magazín pre mládež
17.20 Štúdio AHA! (8)
 Relácia pre mladých
18.00 Púť v Trnave
 Priamy prenos
19.30 Roky letia k anjelom P
 Dokument
19.55 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.00 Sedem dní na hore Tábor P
 Dokument
20.40 Spojené arabské emiráty
21.25 Atlas Charity P
 Dom pokojnej staroby
21.30 Hornolidečsko Dokument
21.45 Pod kľúčom a krížom
 Dokument o Brnianskej diecéze
22.00 Nočná univerzita 
 Eucharistia
 Stretnutie mládeže Ratiboř 2007
22.35 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
00.05 Tandem kvíz (17)
00.40 Národné parky Českej 

republiky Podyje

08.00 Program
08.05 Ratiboř Dokument
08.40 Detská televízia
09.05 Nočná univerzita (26)
 Ježiš áno, ale Cirkev...
10.05 Lassen – zem vulkánov
 Dokument
10.35 Spojené arabské emiráty
11.25 Hornolidečsko Dokument
11.40 Zvonček a margarétka (1)
 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Roky letia k anjelom
 Dokument
12.35 Prírodné krásy Ameriky (19)
 Yosemitský národný park
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Spojené arabské emiráty
17.00 Život bez predsudkov
 Vykročme z hmly
17.25 Dotyk lásky a posvätenia 

(12) Dokument
18.00 Tandem kvíz (18) (P)
18.35 Zvonček a margarétka (2)
 Animovaná rozprávka
19.05 Roky letia k anjelom
 Dokument
19.30 Octava dies
 Spravodajstvo z Vatikánu
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Pro vita mundi P
 s P. Václavom Klementom 
20.55 Cesty za poznaním (53)
 Eza, Sousa, Palác Dolmabah
21.25 Život bez predsudkov
 Vykročme z hmly
21.50 Sedem dní na hore Tábor
 Dokument
22.30 Exit 316 (12)
 Magazín pre mládež
22.50 Počiatky vojenského 

letectva (1) Po vojne
23.20 Noemova pošta R
 Diskusná relácia
00.45 Na koberčeku (32)

08.00 Program
08.05 Sedem dní na hore Tábor
 Dokument
08.45 Národné parky Českej 

republiky Podyje
09.05 Roky letia k anjelom
 Dokument
09.30 Misijný magazín
10.30 Čítame z kresť. periodík
10.40 Cesty za poznaním
 Štokholm
11.05 Život bez predsudkov
 Vykročme z hmly
11.40 Zvonček a margarétka
 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
 Zamyslenie
12.00 Anjel Pána
12.05 Robin Hood
 Rozprávka pre deti
12.30 Tandem kvíz (17)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
17.30 Žiť cestou Dokument
17.55 Národné parky Českej 

republiky Podyje
18.15 Exit 316 (12)
 Magazín pre mládež
18.35 Zvonček a margarétka (3)
 Animovaná rozprávka
18.45 Spojené arabské emiráty
19.35 Dotyk lásky a posvätenia
 Dokument
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Okrúhly stôl
 Od Klokot po Sydney
21.30 Počiatky vojenského 

letectva (1) Po vojne
22.05 Misijný magazín (17)
23.05 Nočná univerzita (26)
 Ježiš áno, ale Cirkev...
00.05 Lessen – zem vulkánov
 Dokument
00.35 Octava dies
 Spravodajstvo z Vatikánu
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Noe TV : družica Astra 3A; 23,5 stupňa východ.; 27,5 MSps; Polarizácia: V; Kmitočet 12525 MHz; FEC: 3/4; VPID: 167; APID: 106, PPID: 167; Kompresia: MPEG-2; Parabola pre príjem: od 60 cm24 
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (19)
0810 Štúdio AHA! (8)
08.55 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (26)
09.20 Cesty za poznaním
 Štokholm
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Baterka (8)
10.25 Tandem kvíz (17)
11.00 Pro vita mundi (28)
 Ing. Vít Janků: Rodina v ohrození
11.45 Mašinky (11) Rozprávka
11.55 Malé biblické príbehy (19)
12.05 Prírodné krásy Ameriky 

(2/13) Yosemitský národný park
12.35 Na veternej hôrke
 Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom (10)
 Sochár Václav Česák
16.25 Plač uprostred ticha
 O vojne v Sudáne
17.00 Nočná univerzita
17.50 Národ. parky Českej rep. P
 Národný park Podyje
18.10 Detská televízia
18.35 Mašinky (11) Rozprávka
18.45 Deti z Nyumbani Dokument
19.05 Cesty za poznaním
19.30 Vykročme z hmly
 O duševne chorých
20.00 Malé biblické príbehy (19)
20.05 Keď ide o život P
 O chorobách
20.35 Križovatky (9) Aleš Jaluška
21.00 Exit 316 (11)
21.20 Sme živé kamene
21.50 Kuba
22.40 Nočná univerzita P
 P. Vojtech Kodet, OCarm.: Eucharis-

tia, plod kríža 
23.20 Na koberčeku (31)
23.40 Národ. parky Českej rep.
00.00 Pocta N. Paganinimu
 Záznam koncertu

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (20)
08.10 Na koberčeku (31)
08.25 Letecké príbehy (5)
 Animovaná rozprávka
08.35 Kuba
09.30 Pod kľúčom a krížom
 Brnianska diecéza
09.45 Pro vita mundi (54)
 Lucie Pracná
10.30 Svätá omša 
 Priamy prenos z Kostola sv. Vác la va 

v Ostrave s farnosťou Mysločovice 
celebruje P. Jan Vavrinec Černý

11.53 Z pokladov duše
11.55 Anjel Pána so Svätým 

Otcom Benediktom XVI.
 Priamy prenos
12.15 Tandem kvíz (17)
12.50 Hornolidečsko Horný Lideč
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Sme živé kamene
 Dokument
16.35 Hlbinami vesmíru (10)
17.30 Na misiách s kardinálom 

Tomkom (4)
 Misie v Amerike a Oceánii
18.05 Malé biblické príbehy (20)
 Ilustrované biblické príbehy
18.10 Robin Hood
 Ochranca chudobných a utláča-

ných
19.10 Keď ide o život
 O chorobách
19.35 Čítame z kresťanských 

periodík
19.45 Wings of Gipsy P
 Festival rómskej kultúry
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava Dies P
20.35 Večer nórskej hudby 

k 100. výročiu úmrtia E. H. 
Griega P

 Záznam koncertu
21.35 Misijný magazín (16)
22.40 Kuba
23.30 Noemova pošta R

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (21)
08.10 Robin Hood (9)
 Rozprávka pre deti
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Baterka P
10.25 Vymenovávanie nových 

kardinálov na Námestí 
svätého Petra v Ríme

 Priamy prenos
11.55 Malé biblické príbehy (21)
12.05 Lessen – zem vulkánov
 Dokument
12.30 Ratiboř Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom (11)
16.30 Dotyk lásky a posvätenia 

(12) Dokument
17.05 Nočná univerzita – Eucha-

ristia Stretnutie mládeže Tábor 2007
17.50 Národné parky Českej 

republiky P Tyřov, Lánska obora
18.10 Detská televízia
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík (14)
 Relácia pre deti
18.45 Momentky z ostrova 

krásy –  Korzika P
 Dokument
19.05 Cesty za poznaním P
 Bangkok
19.30 Život bez predsudkov P
 Naučme sa poslúchať
20.00 Malé biblické príbehy (21)
20.05 Curriculum vitae – Baba-

jamáma P Dokument
20.35 Sedem dni na hore Tábor 
 Dokument
21.15 Exit 316 (12)
21.35 Roky letia k anjelom
 Dokument
22.00 Spojené arabské emiráty
22.50 Nočná univerzita – Bib-

lia P Stretnutie mládeže Tábor 2007
23.35 Gasparyan Koncert
00.35 Cesty za poznaním

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (22)
08.10 Na koberčeku (32)
08.25 Zvonček a margarétka
 Animovaná rozprávka
08.35 Spojené arabské emiráty
09.30 Farba vyschnutej ruže P
 Dokument
09.45 Pro vita mundi (55)
 s Václavom Klementom
10.30 Svätá omša zo Slovenska 
 Priamy prenos
11.53 Z pokladov duše
 Zamyslenie
11.55 Anjel Pána so Svätým 

Otcom Benediktom XVI.
 Priamy prenos
12.15 Tandem kvíz (18)
 Zábavno-súťažná relácia
12.50 Hornolidečsko 
 Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
 Dokument
16.30 Hlbinami vesmíru
 Dokument
17.30 Malý biblický príbeh (22) 
17.35 Zorro pomstiteľ  P
 Film
19.10 Curriculum vitae – Baba-

jamáma 
 Dokument
19.35 Čítame z kresťanských 

periodík
19.45 Momentky z ostrova 

krásy – Korzika 
 Dokument
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Octava dies P
Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Stratený v oblakoch
 Hraný film
22.00 Misijný magazín (17)
23.00 Spojené arabské emiráty
00.30 Cesty za poznaním
 San Francisco

Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. 
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 
blok 05.45 Ranné chvály 06.00 
Lumenáda 08.30 Športecho 09.00 
Lumenáda 09.07 Ružencová archa 
11.00 Lumenfórum 12.00 Anjel 
Pána, zamyslenia 12.10 Hudobný 
aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00 
Hudobné relácie (Po – Staré, ale 
dobré, Ut – Folkparáda, St – Oldie 
paráda, Št – Gospelparáda, Pi 
– Top 15) 17.30 Infolumen I. 18.00 
Emauzy 19.00 Svetielko 19.35 
Modlitba posvätného ruženca 20.00 
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Hlavná večerná relácia (Po 
– Študentské šapitó; Ut – Duchov-
ný obzor; St – Lupa; Št – História 
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná 
hudobná relácia (Po – Počúvaj 
srdcom; Ut – V modrom tieni; St 
– Pohoda s klasikou; Št – Mince 
na dne fontán) 23.00 Čítanie na 
pokrač. 23.30 Infolumen I. R

Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod 
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. 
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 
blok 05.45 Ranné chvály 06.00 
Ranné spojenie 09.00 Hodinka 
Vášho štýlu 10.00 Auto-moto klub 
11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána, 
zamyslenie 12.10 Hudobné návraty 
13.00 Zaostrené 14.00 Tip-Top 
16.00 Piesne na želanie 17.30 
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 
Ruženec pre Slovensko 20.00 
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod 
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

P - Premiéra; R - Repríza; Rádio Vatikán FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05.25-05.40; 19.45-20.00 – slovensky; 05.10-05.25; 19.30-19.45 – česky

Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. 
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 
blok 05.45 Ranné chvály 06.00 
Ranné spojenie 08.30 Svetielko 
Plus 10.00 Effeta, otvor sa! 11.00 
Fujarôčka moja 12.00 Anjel Pána, 
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 
13.00 Literárna kaviareň 14.00 
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo ná-
deje16.00 Piesne na želanie 17.30 
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 
Duchovné Svetielko 19.40 Mod-
litba posvätného ruženca 20.00 
Kresťanské noviny 20.15 Rádio 
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Kar-
mel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod 
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Vybrané relácie rádia Lumen:
10.11. – 20.30 Od ucha k duchu 

– Mesiac s pápežom Bene-
diktom XVI.

– 18.00 Emauzy – Gréckokato-
lícka Liturgia svätého Jána 
Zlatoústeho

13.11. – 20.30 Duchovný obzor 
– Morálna teológia – 5. Božie 
prikázanie; hosť: prof. Mons. 
František Tondra

25.11. – 14.00 Rozhlasová hra 
– Cena za vernosť – príbeh o sv. 
Bibiáne

27.11. – 20.30 Duchovný obzor 
– Praktická teológia – Numero-
lógia a astrológia; hosť: ThDr. 
Anton Solčiansky

29.11. – 20.30  História a my 
– Pontifikáty pápežov prvej 
pol. 20. stor.; hosť: ThDr. Gabriel 
Brendza, PhD.

Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména 
vo svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.45 Rádio Vatikán R; So – 02.45 
Rádio Vatikán R; Ne – 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R

Rádio Regina: St – 23.05 Cesty R; So – 20.05 Cesty; Ne – 07.55 Z duše 
(nedeľná úvaha); 09.30 Kresťanská nedeľa; 15.50 Z duše R;18.05 
Frekvencia M

Rádio Devín: Ne - 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 
15.30 Slovo pre veriacich i neveriacich

Rádio Patria: Ne - 06.00 Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa 
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program); 19.50 Rádio Vatikán (maď.) R

Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Rádio Slovensko, Rádio Regina/)
11.11. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bra-

tislave-Petržalke
18.11. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola sv. Martina v Le-

fantovciach
25.11. – Evanjelické reformačné služby Božie zo Svitu

Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Rádio Regina/; Ne – 21.05 R /Rádio 
Slovensko/)

10.11. – Náboženské spektrum

Z duše (Ne – 07.55 / Rádio Regina)
11.11. – Modlitba Pánova (Terézia Lenczová)
25.11. – Dá sa z náboženstva vysmievať? (Ján Dubíny)

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 2
10.11. (sobota) 13.55 Poltón R
11.11. (nedeľa) 16.00 Slovo – príhovor; 16.05 – Orientácie – nábo-

ženský magazín zo života veriacich; 16.40 Svedectvo – autentický 
príbeh o hľadaní životných hodnôt; 18.30 Poklady sveta IV. – Masada 
– Príbeh prežitia. Dokumentárny seriál. Ten, kto prežil, na to do smrti 
nezabudne. Lebo neprežil iba raz. Prvýkrát prežil, keď umreli ostatní. 
K tým, čo prežili, patril aj židovský dejepisec Flavius Jozefus. V boji medzi 
Židmi a Rimanmi bol obrancom pevnosti. Keď sa už všetko zdalo stra-
tené, uväznení obrancovia sa začali navzájom zabíjať, aby nik nepadol 
do rúk Rimanov. Prežili len dvaja, jedným z nich bol Flavius Jozefus. 
Rimania mu dovolili stať sa dejepiscom a napísať dejiny Židovskej vojny. 
Pri písaní natrafil na príbeh, ktorý sa – až na záver – úplne podobal 
na jeho zážitok. Bol to príbeh Masady. Masada je veľký kamenný útes 
nad Mŕtvym morom s plošinou, na ktorej vybudovali Izraeliti pevnosť. 
Pripomína obrovský balvan, ktorý ostal na mieste, z ktorého sa dávno 
stiahli vody Mŕtveho mora. Podľa Jozefa Flavia pevnosť postavil judský 
kráľ Herodes. Ten ju dal vybudovať na obranu pred dvoma hrozbami. 
Jednou bola prevaha Židov, ktorí by ho mohli poraziť a vrátiť moc 
svojim starým kráľom. Druhou, oveľa nebezpečnejšou, bola egyptská 
kráľovná Kleopatra, ktorá otvorene naliehala na Antónia, aby dal 
Herodesa zavraždiť a Judeu daroval jej. Masada bola teda plod strachu 
pred prenasledovaním. Paranoja vytesaná do kameňa. Orlie hniezdo na 
vrchole brala. Nedobytná pevnosť na okraji ríše. 19.00 Poltón R; 01.25 
Svedectvo R; 01.30 Orientácie R; 02.10 Slovo R

12.11. (pondelok) 12.50 Poklady sveta IV. – Masada R – Príbeh prežitia; 
13.40 Orientácie R; 14.15 Slovo R

14.11 (streda) 21.55 Sféry dôverné – diskusná relácia na tému Spra-
vodlivý medzi národmi o Slovákoch a so Slovákmi, ktorí aj pod hrozbou 
straty svojho života ukrývali a ochraňovali Židov pred ich likvidáciou 
počas Slovenského štátu. pravodlivý medzi národmi, (hebr. fon.: Chasid 
umot ha-olam) je termín označujúci nežidov, ktorí prispeli k záchrane 
Židov pred holocaustom. Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých, 
založená v Izraeli roku 1963 pri pamätníku Jad va-Šem a vedená 
Najvyšším súdom v Izraeli, udeľuje titul Spravodlivý medzi národmi 
tým, ktorí preukázateľne takúto činnosť vykonávali. Titul bol udelený 
20 757 ľuďom, z toho 454 zo Slovenska a 115 v Česku (stav k januáru 
2005). Väčšina ocenených zo Slovenska titul získala po roku 1990, kedy 
boli znovu obnovené diplomatické styky medzi Česko-Slovenskom 
a Štátom Izrael. 

15.11 (štvrtok) 07.50 Rotunda sv. Juraja v Skalici R – dokumentárna 
relácia z cyklu Národné kultúrne pamiatky

16.11. (piatok) 18.30 Kaleidoskop (22) – Kláštor Benediktbeuern 
– Dokumentárny seriál. Dlhé stáročia slúžil najväčší benediktínsky 
kláštor v Nemecku ako Boží dom pre modlitbu a meditáciu, ako aj 
centrum vedy a kultúry, čo ho preslávilo v celej Európe. Dnes tu po 
benediktínoch zostalo iba meno: Benediktbeuern. Neskôr sa tu usídlila 
Rehoľa saleziánov dona Bosca, ktorí sa rozhodli pomáhať chudobným 
sirotám. Saleziáni zriadili strediská mládeže, školy a univerzity, ktoré 
sa postupne rozrástli po celom svete.

17.11. (sobota) 12.35 Kaleidoskop (22) R – Kláštor Benediktbeuern; 
14.30 Poltón – magazín o interpretoch a hudobníkoch domácej 
gospelovej hudobnej scény.

18.11. (nedeľa) 15.55 Slovo – príhovor Juraja Ševčíka; 16.00 – Orien-
tácie – náboženský magazín zo života veriacich; 16.35 Svedectvo 
– autentický príbeh o hľadaní životných hodnôt; 19.00 Poltón R; 01.30 
Svedectvo R; 01.35 Orientácie R; 02.10 Slovo R

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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Pomôcky:
Instar, Ore, 
Acer, Lema

Súdny spor 2. časť 
tajničky

Z toho 
dôvodu

Autor:
 V. Koma-

nický,
Humenné

Plúž Niečo 
zvinuté Výzva Výrobcovia 

rámov
4. časť 

tajničky
Boh mesta 

Eridu

Piano 
pianissimo, 

skratka

Olejeme 
vriacou 
vodou

Rotate right, 
skratka

Rapavá žena

Úder

Javor, 
odborne

Pomocná 
veta 2 x znížený 

tón „a“
Predložka

Pozdravoval 
hosťa

Produkt 
sopky

Severské 
mužské meno

Muškátové 
víno

Mačkovitá 
šelma

Náboženská 
ideológia

Značka
titánu

Predstavená 
kláštora
Patriaci 
Arabovi

Vedecký 
názov krídla

Nórska jedn. 
hmotnosti

Loco sigilli, 
skratka

Slon Zvratné 
zámeno

slovo
Hraničná 

obec 
s Ukrajinou

Rozrývaj Meno speváč-
ky Sklovskej Vyhynutý 

kočovník3. časť 
tajničky

Brvy na 
rastlinách

Odkosilo
Opäť

Švédske 
jazero

4. časť 
tajničky E

Rímske 
číslo IV

Kód Haiti

Predpona 
význam 
rovnaký

Rakva

Čistička 
odpadných 

vôd
Vzrastový 

stupeň larvy

Legenda: ADAM, ADVENT, AMEN, ARCHA, ÁBEL, 
ÁRON, BAZILIKA, BLUD, DETI, EFEZ, ELIZEUS, FA-
RAÓN, FARÁR, HNEV, HOSŤ, HRAD, HRIECH, HROB, 
CHARITA, CHLIEB, CHOROBA, CHRÁM,  IHLA, INRI, 
IZÁK, IZRAEL, JERUZALEM, JOZUE, KRST, LITÁNIE, 
LONO, NAZARET, NEBO, OBED, OBETA, ODPUSTE-
NIE, OKNO, OMŠA, OPÁT, OSUD, PÁPEŽ, POKÁNIE, 
PÔST, SION, SMRŤ, SODOMA, SVET, TÓRA, VIERA, 
ZRADA, ZRNO, ŽALM, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. 
Výherca za september: Nadežda Drozdová, Med-
zilaborce. Blahoželáme!

 P P A A L H I N A M E N E
 D O A H R I E CH J T S Ô P
 O N K O A L R A S H B N I
 Y D B Á I A S R A R Ó T M
 N E P Z N V K I E A E Á R
 O D E U A I Z T R D R P CH
 I U N T S R E A E O N O L
 S L E K A T F R N I E Á I
 Č B I E A S E A R L B T E
 O I L T O M O N R Z O N B
 M L E B Á Z I D I Á A E K
 Š R E R H N E V O E R V A
 A D CH K Á Z I I I M A D A
 S T O V I Ž T E J E A A P
 S E R H O D U S O R R M Á
 M V O A K I L I Z A B A P
 R S B M E L A Z U R E J E
 Ť N A Z A R E T E M L A Ž

OSEMSMEROVKA

Niekto sa ma dotkol ... (dokončenie v tajničke)
relax

1. Čo v preklade znamená zmenené 
Jozefovo meno na Sáfenat Panéach?

2. Aké boli mená štyroch „väčších“ staro-
zákonných prorokov?

3. Ktorý z popredných farizejov prišiel 
za Ježišom  v noci?

4. Ako nazývame hody lásky prvých 
kresťanov ako výraz bratstva?

5. Akým slovom nazývame ohlasovanie 
vzkriesenia Ježiša Krista?

6. Ktorý z prešovských biskupov pozval 
na svoje územie pôsobiť sestry služobni-
ce Nepoškvrnenej Panny Márie?

7. Z ktorej spišskej obce pochádzali mu-
kačevskí biskupi Simeon Štefan a Michal 
Manuel?

test Slova

Odpovede: 1. Živiteľ zeme (Gn 41, 45); 2. Izaiáš, 
Jeremiáš, Ezechiel a Daniel; 3. Nikodém (Jn 3); 4. 
Agapé; 5. Kerygma; 6. Blahoslavený P. P. Gojdič v r. 
1928; 7. Z Oľšavice
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Snímka titulnej strany: Archanjel Michal (P. Šturák)

 „Mamííí!“
„Prosím?“
„Opuchol mi prst!“

„Ako si na to prišiel?“
„Nevmestí sa mi do nosa.“

Je pravda, že o Ježišovi nie sú hodnoverné 
historické záznamy?
NIE JE. Zmienky o Ježišovi zo začiatku letopočtu, ktoré sa dajú považovať za 
nezávislé od kresťanských zdrojov, existujú, ale je ich málo. V čase života Ježiš 
nebol pre historikov zaujímavou osobou. A ani po jeho smrti a následnom 
rozširovaní Ježišovho učenia v prvom storočí sa situácia nezmenila. Ale napriek 
tomu existuje priama zmienka rímskeho senátora Tacita (55-115), jedného 
z najväčších rímskych historikov. V svojich Letopisoch píše, že podľa rozhodnutia 
Pontia Piláta (prokurátor Judska medzi rokmi 26 – 36) bol za vlády cisára Tibéria 
v Judsku popravený Ježiš. Ďalšou zmienkou je záznam u židovského historika 
Jozefa Flavia, ktorí ale mnohí spochybňujú a považujú za vsuvku neskorších 
kresťanov. Z nekresťanských prameňov možno spomenúť aj nejasný záznam 
v židovskom Talmude, ktorý je dôležitou knihou pre Židov. Z neho vyplýva, 
že Ježiš žil, robil zázraky a bol popravený ako čarodejník v predvečer Paschy. 
Kresťanské zdroje môžeme spoľahlivo datovať do začiatku 2. storočia, teda 70 
rokov po smrti Ježiša Krista.

Juraj Gradoš

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurova-
nie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava 
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame 
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. 

Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk
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Váš predajca Volkswagen:
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., prev. Humenné
Mierová 99, Humenné, Tel.:  057/775 03 42, Fax: 057/775 03 52, mobil: 0903 445 263,
e-mail: vw.he@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

Novootvorený autosalón VOLKSWAGEN na Mierovej ulici v Humennom,
Vám ponúka všetky modely v nových cenách so z�avou až 70.000,-Sk:
FOX od 282.000,- Sk GOLF od 467.000,- Sk PASSAT od 717.000,- Sk
POLO od 298.000,- Sk TOURAN od 630.000,- Sk TOUAREG od 1.425.000,- Sk

Pozývame Vás na predvádzaciu jazdu.

IKONOPISECKÁ DIELŇA 
ARCHANJELA RAFAELA

Ladislav Németh
www.ikona.sk Martinčekova 10
e-mail: dielna@ikona.sk 821 09 Bratislava

Chcete
v pohode
ušetriť na vykurovaní?

IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o.
Bulharská 42,   917 01  Trnava
Tel.:  033 / 5533 425
e-mail:  info@i-projekty.sk
www.izolacne-projekty.sk
BEZPLATNÁ LINKA: 0800 101002

Ak platíte príliš veľa za vykurovanie, môžete znížiť spotrebu tepla 
zateplením stropu vášho domu. Systém MAGMARELAX Vám zaistí, 
že teplo zostane vo vnútri domu a nebude bez úžitku unikať. Môžete 
sa spoľahnúť, že vám to prinesie podstatné úspory za vykurovanie 
a možnosť využiť tieto peniaze iným spôsobom. 
U nás budete na rozdiel od iných firiem príjemne 
prekvapený úrovňou jednania a vystupo-
vania našich pracovníkov. Práce budú 
navyše veľmi rýchlo hotové (cca 4-5 
hodín). To  znamená, že sa Váš dom 
nezmení na niekoľko týždňov na 
stavenisko. 
Viete o tom, že práve cez strop 
unikne z domu ročne teplo za 
desaťtisíce korún? Pri tom riešenie 
je jednoduché. Napríklad prázdne 
dutiny stropov je možné vyplniť 
ľahkou, priedušnou a protipožiarnou 
hmotou. Pôjd nie je treba vypratávať. Na 
izolovanie postačí niekoľko otvorov medzi 
trámami. Takto je možné ušetriť tisíce korún, 
mnoho starostí a práce.
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Ponuka platí do 31. 12. 2007 pre programy 55Viac/Relax 60/Podnikateľ 90 
a vyššie pri podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 12/24 
mesiacov. Zákazník tak získava 2-násobok voľných minút mesačne po dobu 
12/24 mesiacov za štandardnú cenu vybraného paušálu, maximálne do výšky 
24 000 minút na 2 roky.

Linka Služby zákazníkom 12345=www.t-mobile.sk

Prevolané hodiny vás už naozaj nemusia trápiť. 
K svojmu paušálu môžete u nás teraz dostať 
až 24 000 voľných minút do všetkých sietí. 
Samozrejme, zadarmo a na celé 2 roky! 
No nie je to paráda?  

Až 24 000 minút 
zadarmo 
do všetkých sietí
na 2 roky

Zabudnite 
na hodiny!

Z Starshine 105x297 dealers.in1   1 10/22/07   2:43:40 PM

Martin Vasko
Nám. slobody 1786, Vranov n. T.
Tel.: 057/4421119; 4885930-1
Mob.: 0903 631166, 0904 641166
e-mail: vascomp@mail.t-mobile.sk

Vybavenie pre existujúce historické 
a nové zvony od 5 kg do 15 ton

Elektrické moderné bezkontaktné pohony zvonov 
s lineárnymi motormi, riadené elektronickými digi-
tálnymi jednotkami bez sprostredkujúceho prevodu, 
imitujúce klasické ručné zvonenie. 
Technické vybavenie zvonov
Srdce zvonov kované klasické, dubové jarmá zvonov, 
prípadne oceľové žiarovo zinkované.
Zvonové stolice drevené, oceľové alebo kombinované, 
zvonové konštrukcie. 
Spínanie zvonenia týždenné alebo dátumové s DCF 
alebo GPS, pohrebné zvonenie, liturgie, liturgické 
sviatky. Diaľkové ovládanie zvonov.
Statické a dynamické posudky zvonových stolíc, 
veží a konštrukcií, návrhy riešení.
Zvonkohry s digitálnym a manuálnym ovládaním, 
vrátane konštrukcie.
Vežové hodiny: motorový centrálny alebo jednot-
livý pohon pre 1 – 4 číselníky do priemeru číselníka 
5 metrov s elektronickým riadením chodu, vrátane 
rádiového signálu DCF, prípadne satelitného GPS, 
akustické odbíjanie času na zvony a gongy.
Nové bronzové výtvarne riešené ladené zvony 
zvonárskej dielne rodiny Dytrychovcov so zárukou 
15 rokov.
Záruka na elektrické pohony 3 a 5 rokov, na tech-
nické vybavenie 5 a 10 rokov, na lineárne motory 10 
rokov.
Do dnešného dňa sme realizovali montáže 4248 zvo-
nov od 10 kg do 9,6 ton, z toho 624 zvonov na lineárne 
motory. Z celkového počtu realizácií sme uskutočnili 
32% na Slovensku, 60% v ČR a zvyšok v Ukrajine, 
Rakúsku, SRN, dodávky do ruského Jakutska, americ-
kej Nevady, Japonska a Austrálie. 

Rostislav Bouchal - BOROKO
Štefánikova 263
751 03 Brodek u Přerova
Česká republika

mobil: 0042 0 602 541 121
telefón: 0042 0 581 741 342
fax: 0042 0 581 742 019
e-mail: boroko@boroko.cz
web: www.zvony.sk
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Firma, ktorá má srdce
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